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من احلفظ إلى اإلبداع
تصدير..

ـخر في بحـر الشعـر منـذ أربعة عـشر عامـاً وإذا كنـا قد شارفـنا بعض ما زلـنا 
وانـئ والسواحل فـإننا كـالسـندباد كـلمـا انتهى من رحـلة ساكـنه قلق وشـوق إلى رحلة ا
ـغـامـرات جـديــدة في هـذا الـبـحــر الـذي يـتـغـلــغل إلى أعـمـاق مــرتـاده فـيـصـبح أخــرى و

كن االرتواء منه. عشقاً وولهاً ال 

ـلتـقيات فبعـد جوائـز الشعـر التي افـتتحـنا بـها مغـامراتـنا انتـقلـنا إلى الدورات وا
ثم إلى مـعـاجم الــشـعـراء ثم إلى دورات عــلم الـعـروض وتـذوق الـشــعـر وأخـيـراً ال آخـراً
ـعـلـقـات إلى حـفظ الـشـعـر واخـتـرنـا من حــزمـة الـشـعـر أكـثـرهـا صالبـة وعـتـقـاً وهي ا
ـطـوالت الـتي تـمـثل ذروة الـقـصـيـدة الـتـقـلـيـديـة ووجـدت عـلى مـر الـعـصور الـسـبع أو ا
ـزيـد من الشـغف بـها حـفـظـاً وشرحـاً ومـعارضـة وكـانت أحد بـنـود تربـيـة األوالد لدى ا
ا يتـبع ذلك من إرهاف لـلنفس والـذوق وتعـلّق بعرى الـقدماء مـن العرب إدراكـاً منهـم 
ـتوارثـة لتـكون الفـصـاحة في أبـهى جتلـياتـهـا واختـزان للـخبـرة الـبشـرية وتـمثّل لـلـقيم ا

تشابكة. دليالً ومسعفاً في سُبل احلياة ا

وإذا كـنا نـعـود إلى إحيـاء هـذه اخلصـلـة البـانيـة الـتي خلـفـها لـنـا األجداد ونـطرح
أمـام اجلـيـل اجلـديـد حتـديـاً خالقـاً هـو الـتـدرب عـلى حـفظ روائع الـشـعـر الـقـد فـلـنـا
عـدة مـقـاصد من وراء ذلك فـبـاإلضـافـة إلى تمـرين الـذاكـرة عـلى االسـتيـعـاب وتـوسيع
ــعـاصــر والـتــراث الــشـعــري وهــو أحـد ركــائـز فـضــائــهـا وإعــادة الــلـحــمــة بـ اجلــيل ا
الشخصيـة العربية عبـر التاريخ فإننـا - وأمام تخلخل البـيان العربي وغلـبة العجمة -
نــود أن نـعـيـد إلى الــلـسـان الـعــربي صـفـاءه وفـصــاحـته تـلك الــصـفـة الـتـي كـانت مـرتـقى

الفرد في السلم االجتماعي.
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ونأمل أن يكون الـتأمل في هذه القـصائد وفهمـها واختزانهـا في أعماق الوجدان
- وهي تمثل اإلبـداع الشعري في أرقى أشـكاله التراثـية - تفجـيراً لشرارة اإلبداع في
نفس احملـتك بها لـعلـنا نحـتفل بوالدة مـعلـقات جديـدة يتـحلّق حولـها الـقراء العـرب كما

علقات الغابرة. حتلقوا حول ا

ونحـن ال نبـغي من احلفظ أن نـلقي بـهذه الـكـميـة من القـصائـد في زوايا الـذاكرة
كـأيقـونـة مقـدسة تـبعث عـلى التـسلـيم والرضـا وتـكون هي األفق األعـلى لتـطلـعاتـنا بل
نـهدف إلـى إحيـاء الـتـراث ال استـنـسـاخه وال يـكون ذلـك إال بقـدر مـا يـثيـر في نـفـوسـنا

من أسئلة وما يحركه فينا من قلق وما يفتحه أمامنا من أبواب على اجملهول.

وسـنكون فـي غاية الـسعـادة أن يسيـر األبنـاء على خطى األجـداد دون أن يتـوقفوا
عـنـدهـا وبـذلك نـحـتــرم األجـداد ونـحـتـرم أنـفـسـنـا في الــوقت ذاته ونـحـتـفظ بـالـتـراث

محرراً لعقولنا ال مستعبداً لها والله من وراء القصد.

رئيس مجلس األمناء

عبدالعزيز سعود البابط
الكويت   نوفمبر ٢٠٠٣م 
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مقدمة...

ـتــسـيّـد حلــيـاة اجلـاهــلـيـ مـن بـ فـنـون كــان الـشـعــر هـو الـفن الــقـولي األول وا
ـنــافح عن الـقــبـيـلــة والـنـاطق الـقـول األخــرى كـاخلـطــابـة وغـيــرهـا وكـان الــشـاعــر هـو ا
ـقــام عـال بـ أفـراد عـشـيــرته ويـحـظى لـديـهـا بــاسـمـهـا في احلـرب والـســلم ويـتـمـتع 
باالحـتـرام والـهيـبـة  ويـلقى الـقـبـول عـادة لدى سـادة الـقـبائل ومـلـوكـها وأمـرائـهـا ولدى
ناذرة في العراق والغساسنة في الشام واقع تلك القبائل مثل ا ملوك الدول احملـاذية 

.(١) وملوك اليمن جنوباً

ـنطـلـقات تـبـوأ الـشعـر الـعـربي اجلاهـلي - والـشـعر الـعـربي بـعد ذلك ومن هـذه ا
في عصوره اخملتلفة - كما تبوأ الشاعر مكانة عالية ومنزلة رفيعة.

ا تـيسـر لصـفوة الـبارزين وكان من الـطبـيعي ألهـميـة هذا الـشـعر أن يـتم نقـده 
ـمـايزة فـي القـيـمـة والـتـرتيب فـاضـلـة وا فـيه من أدوات الـنقـد آنـذاك بـهـدف إجـراء ا
ـركز سـواء لـلقـصـيـدة نـفـسـها أو حـتى لـلـبـيت الـواحـد من الـشـعـر أو القـيـمـة والـتـرتـيب 
الـشـاعــر نـفـسه. وكــان الـنـقـد الــذي رافق الـشـعـر فـي بـدايـاته نـقــداً جـزئـيـاً ذوقــيـاً غـيـر
خاضع للتحـليل والتعليل مستمداً من البـيئة التي كانت قد أفرزت هذا الشعر. وكانت
بـيـئة الـعـرب الـغالـبـة هي الـصحـراء وسـكانـهـا من الـقبـائل  وحـيـاتهـا قـائـمة عـلى الـغزو
والــرعي والــصــيـد وبــعض الــتــجــارة وبــدأ هــذا الـنــقــد يــأخــذ طــريـقـه إلى تــلك الــقـرى
ت هــنــا وهــنـاك في بــعض أنــحــاء اجلـزيــرة الــعـربــيــة حـيث والـواحــات الــتي تـكــونت و

يتوافر مصدر للماء مهما كان مستواه أو مسماه.



≠ ∂ ≠ 

عنى وقد تناول النـقد في العصر اجلاهلي مناسبة الـلفظ والصياغة الشعرية وا
ـبـالــغـة والـطــابع الـعـام لــلـشـعــر والـشـاعـر أو والــصـورة الـشــعـريـة والــصـدق والـغـلــو في ا

للقصيدة وشاعرها.

ــراكــز احلــضــريــة مــثل: مــكــة ويــثـرب والــطــائف وســاعــد في ذلك وجــود بــعض ا
نـافع والـتـجارة ـصالـح وا ودومة اجلـنـدل وغـيـرها وانـعـقـاد أسواق مـوسـمـيـة لتـبـادل ا
ـكن الــقـول إن األدب والـشـعـر خــاصـة كـان من أهم «الـســلع» الـنـفـيــسـة الـتي تـعـرض و
وتـناقـش في تـلك األسـواق مـثـلـمـا كـان احلـال في سـوق عـكاظ(٢) وهي أشـهـر األسواق
فـي اجلــاهــلـــيــة وســوق ذي اجملــاز(٣) وســوق مـــجــنــة(٤) وســوق دومـــة اجلــنــدل(٥) وســوق
ـشـهـود لـهم هـجـر(٦) وغـيـرهـا. وكـان الـشـاعـر الــنـابـغـة الـذبـيـاني من أشــهـر احملـكـمـ ا
بـالـتفـوق الـشـعري والـقـدرة عـلى تـذوق الشـعـر ونـقده تـضـرب له قـبـة من أدم في سوق
عــكـاظ ويــأتــيه الــشـعــراء لــعــرض أشـعــارهم وحتــكــيـمــهــا وكـانـت هـذه األســواق مــركـزاً
ـسـتوى مـزدهـراً لـهـذا الـغـرض. وبطـبـيـعـة احلـال كـان الـنـقـد في بـدايـاته غـيـر نـاضج بـا
ـتـعددة: الـذي وصل إلـيه وتـطـوّر عـنـد اشـتـداد عـود الـدولـة اإلسالمـيـة في عـصـورهـا ا
ـتـذوق أحـيـاناً كـثـيرة الـعصـر الـراشدي فـاألمـوي فالـعـبـاسي. وكان بـعض الـنـقاد أو ا
يطلق حكـمه من خالل سماعه بيتاً أو بيـت فيقول للشـاعر مثالً: أنت أشعر الناس أو
أنت أشـعـر كـذا ويسـمي قـبـيـلـته أو أنت أشـعـر أبـنـاء جـلـدتك إن كـان الـشـاعـر أسود أو
يقول للـشاعرة أنت أشعر بنات جنسك.. وإذا أعجبه بيت من الشعر يقول: هذا أشعر

أو أصدق أو أغزل أو أفخر بيت شعر قالته العرب... وهكذا.

وعـلى أية حال تـمخض مـثل هذا  النـوع من النقـد والتـفضيل عن اخـتيار قـصائد
ـعلـقـات ولعـلهـا كانت بعـينـهـا لتـكون أشـهـر قصـائد شـعراء الـعـصر اجلـاهلي وسـمـيت با
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ـنوال أول عمـليـة «مخـتارات شـعريـة» في ما هـو مـعروف إذ اسـتمـر النـقاد عـلى هذا ا
ــفــضـلــيــات لــلــمـفــضل الــضــبي واألصــمــعــيـات من االخــتـيــار - فــيــمــا بــعـد - فــجــاءت ا
لألصــمـعي وجـمـهـرة أشـعـار الـعـرب ألبي زيــد الـقـرشي ومـخـتـارات شـعـراء الـعـرب البن
الشجري ثم احلـماسات التي بدأها أبوتمام وطبقـات الشعراء ومعاجم الشعراء وغير

ذلك من كتب اخملتارات أو الطبقات.

ـعلقـات هي أشهر قصـائد الشعـراء اجلاهلـي وأعظمـها شأناً وأعالهـا منزلة وا
في أدبــهـم وتــاريــخــهم(٧) وقـــد تــنــوعت األقـــوال واخــتــلـــفت في هــذه الـــتــســمـــيــة. يــقــول
ـاء ـذهــبــات»ألنــهـا كــتــبت «في الــقــبـاطي(٨)  ــزهـر إنــهــا ســمـيـت بـ «ا الــســيــوطي في ا
الـذهب وعـلـقت عـلى الـكـعـبـة» ويقـول أبـوجـعـفـر الـنحـاس إنـهـا سـمـيت كـذلك ألنـها «إذا
لك قـصيـدة قـال علـقوهـا وأثـبتـوها في خـزائني»(٩). وقـال ابن األنـباري إن استـحـسن ا
أحـمـد بن محـمـد الـنـحـاس عزا إلى حـمـاد الـراويـة جـمع هذه الـقـصـائـد وأنه هـو الذي
ـشهورات.. حّض الـناس عـليهـا بعـد أن رأى زهد النـاس في الشـعر «وقال لـهم هذه هي ا

وقف النحاس. شهورة». لكن ابن األنباري لم يكن مرتاحاً  فسميت القصائد ا

ــاء الــذهب وتــعــلــيــقــهــا عــلى أســتــار الــكــعـبــة ابـن عـبــد ربه ّن أيّــد كــتــابــتــهـا  و
ـنـاغـاة األنـدلـسي(١٠) وابن رشـيق(١١) وابـن خـلـدون الـذي قــال «.. انـتـهى (الـعــرب) إلى ا
فــي تعليـق أشعارهم بأركان البيت احلرام موضع حجهم وبيت إبراهيم كما فعل امرؤ
القـيس بــن حجـــر والنـابغة الـذبيـاني وزهيـر بن أبي سُلـمى وعنتـرة وطرفـة وعلـقمة بن

عبدة واألعشى وغيرهم».(١٢)

وكان  موضوع تعليقها على أستار الكعبة لدى احملدث ب منكر ومثبت فبينما
أنكـر فؤاد الـبسـتاني ذلك في تـأييـد ضمـني لقـول أبي جعـفر الـنحـاس في اإلنـكار أيد

التعليق أحمد حسن الزيات(١٣) وجرجي زيدان(١٤).
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ـعلقـات» بأنه مـشتق من األعالق أي الـنفائس; ـسمى «ا وذهـبت بعض الـتفسـيرات 
أو ألنــهــا شـبــيـهــة بــعـقــود الـدر الــتي تــعـلق فـي أجـيــاد احلـســان وأن هــذا هـو الــذي حـمل
بـعــضـهم عـلى أن يــنـعـتـهــا بـ «الـسـمـوط»(١٥) وعـلى أيـة حـال فــقـد كـان من عـادة الـعـرب أن
يـعـلــقـوا عـلى أسـتـار الـكـعـبـة كل وثـيـقـة مـهـمـة ألن الـكـعـبـة هي الـبـيت احلـرام الـذي كـانت
العـرب حتج إلـيه من جـميـع أنحـاء اجلـزيـرة العـربـيـة. وتعـلـيق أيـة وثيـقـة عـلى الكـعـبـة كان
ـأمـول من خالل اطالع يـعـني إعالمـاً وإعالنـاً شـامالً لـهـا حـتى تـأخـذ مـداهـا اإلعالمي ا
احلـجاج عليـها ونقل فـحواها إلى قـبائلهم. وغـير بعـيد أن يحدث هـذا في اجلاهلـية كما
حدث في اإلسـالم عندمـا علقت قـريش الصـحيفـة التي أعلـنوا فيـها مـقاطعـة بني هاشم
طَّـلب إلجـبارهم عـلى الـتخـلي عن نـصرة الـرسول [  وكـذلك تـعلـيق هـارون الرشـيد وا

أمون(١٦). اخلليفة العباسي لعهده باخلالفة من بعده إلى ولديه األم فا

ـــعــاصــرين «لــو كــانت دعــوى الــتــعــلــيق غــيــر أنه وعــلى حــد قــول بــعض الــنــقــاد ا
صــحـيــحــة لــوجــدنــا لــهــا ذكــراً من قــبل ولــوجــدنــا لـهــا إشــارة ولــو في نـص جـاهــلي أو
إسالمي من شاعر يخـايل بشعره أو يباهي بشاعر من قبيلته أو يعير قبيلة معادية أو

شاعراً خصماً بأنه لم ينل هذا اجملد».(١٧)

علقات: عدد ا

اء علقات» ومسألة كتابتها  لم يكن االختالف مقـتصراً على تفسير مصطلح «ا
ـــا كــان االخــتالف أيــضــاً في عــدد هــذه الــذهب وتــعــلــيــقـــهــا عــلى أســتــار الــكــعــبــة وإ
ـاً وتأخـيـراً وإثـبـاتاً ـعـلـقـة الواحـدة تـقـد الـقـصائـد وأسـمـاء شـعرائـهـا وتـرتـيب أبـيات ا
شـهور أنـها سـبع قصـائد طوال وأن أصـحابـها هم: امـرؤ القـيس وطرفة بن وحـذفاً. وا
العبد وزهير بن أبي سُلمى وعنترة بن شداد وعمرو بن كلثوم واحلارث بن حلّزة ولبيد

بن ربيعة.
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وعدّهـا فريـق من مؤرخي األدب الـقـد ونقـاده ثمـاني مـعلـقـات بإضـافـة قصـيدة
النابغة الذبياني التي مطلعها(١٨):

عُـــوْجــــوا فــــحــــيّـــوا لــــنُــــعم دمــــنــــةَ الـــدارِ

مــــــاذا حتــــــيّــــــون مـن نــــــؤىٍ وأحــــــجــــــار.

وعدّ أبـوزيـد الـقـرشي هذه الـقـصـيـدة من «مـجمـهـرات الـعرب»(١٩) أمـا التـبـريزي
علقات علـقات وشرحهـا ضمن كتابه «شـرح ا فـقد جعل قصـيدة النابـغة من القصـائد ا

ذهبات» ومطلعها: العشر ا

يــــا دار مــــيّـــــة بــــالــــعــــلــــيــــاء فــــالــــسّــــنــــدِ

أقـــــوتْ وطــــال عـــــلـــــيـــــهــــا ســـــالـفُ األمــــدِ

علقات عشر(٢٠) فأضاف إليها قصيدة أعشى قيس التي مطلعها: ورأى فريق ثالث أن ا

ودّع هــــــــــريــــــــــرة إن الـــــــــــركـب مــــــــــرحتـلُ

وهل تـــــــطـــــــيقُ وداعـــــــاً أيّـــــــهــــــا الـــــــرجلُ

وقصيدة عبيد بن األبرص التي مطلعها:

أقــــــــــفـــــــــــر مـن أهـــــــــــلـه مــــــــــلـــــــــــحــــــــــوبُ

فــــــــالــــــــقـــــــطــــــــبــــــــيّــــــــات فــــــــالــــــــذّنـــــــوبُ

شـهور من أن عددهـا سبع مـعلقـات مثـلما ذهب وسنـسيـر في هذا الـكتاب عـلى ا
إليه أكثر الـعلماء آخذين في ترتيب ورودها بروايـة األنباري في كتابه «شرح القصائد
ـرحـوم األسـتـاذ عـبـدالـسالم مـحـمـد الـسـبع الـطـوال اجلـاهـلـيـات» من حتـقــيق وتـعـلـيق ا
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عـلقات في معظم رواياتها األخرى هارون في طبـعاته اخملتلفة واالطالع على شروح ا
علقات. للتبريزي والشنتمري ودواوين أصحاب ا

وقـد أردنـا بـهـذه الـطـبـعـة إسداء خـدمـة لـلـمـشـاركـ في مـسـابـقـات حـفظ الـشـعر
الـتي تنـظمـها «مـؤسسـة جـائزة عـبدالـعزيـز سعـود البـابـط لإلبـداع الشـعري» لـلشـباب
الـذين ال تـتجـاوز أعـمارهم خـمـسة وعـشـرين عامـاً في مـختـلف أنـحاء الـوطن الـعربي
ـبـدأ لـتــكـون في مـتـنـاول أيـديـهم طـبـعـة مـوحـدة بـروايـة واحـدة ونص مـتـمـاثل تـطـبـيـقـاً 
تــكـافـؤ الـفـرص وتـوخـيـاً لـلـمـسـاواة وإيـجــاداً لـقـاعـدة ونـصـوص مـوحـدة تـسـهل أعـمـال
جلان االستمـاع والتحكيم وقـد قمنا بـشرح الكلـمات الصعبـة في كل بيت وأخذنا ذلك

من مصادر مختلفة لتيسير فهم األبيات قدر اإلمكان.

والله ولي كل توفيق

عبدالعزيز محمد جمعة
بارك ١٤٢٤هـ ٧ رمضان ا

٤ نوفمبر ٢٠٠٣م.
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الهـــوامش

ـثل لـهـا بعـالقات وتـرحل وإقـامـة األعـشى لـدى بـعض مـلـوك الـيمن-١ أمـثـلـة ذلك كـثـيـرة و
وخـاصة هـوذة بن علي وترحل حـسان بن ثابت إلـى الغسـاسنة وإقـامته بيـنهم فتـرة وصلة

ناذرة كعمرو بن هند. لوك ا النابغة الذبياني 

سـوق عـكاظ أشـهـر أسواق الـعـرب في اجلاهـلـية عـلى مـقربـة من مـكة كـان كـثيـر من أفراد-٢
الـقـبائل الـعربـية يـفـدون إليه في مـوسم احلج ويبـقون فـيه من أول شـهر ذي الـعقـدة حتى
الـعشـرين مـنه لقـضاء حـوائج كثـيرة مـنهـا: الفـخر بـاألنسـاب وبالـفصـاحة وبـقول الـشعر
ومـفـاداة أسـراهم وليـتـحـاكمـوا في خـصـوماتـهم ولـقـضاء حـوائـجـهم األخرى عـمّـرت هذه

وافق لعام ٧٤٦م. السوق من عام ٥٤٠م إلى أن نهبها اخلوارج احلرورية عام ١٢٩ للهجرة ا

سـوق مجنّة موقعه قرب مكـة وكان الوافدون إلى سوق عكاظ ينـتقلون إليه ويصرفون فيه-٣
بقية شهر ذي القعدة.

سـوق ذي اجملـاز وكـان بـجـانب جـبل عـرفـات ينـتـقـلـون إلـيه في األول من شـهـر ذي احلـجة-٤
وقف األعظم في عرفات. وينصرفون من هناك إلى ا

سـافة بـ العـراق والشام-٥ سـوق دومة اجلـندل: ومـوقعه في قـرى قبـيلـة كلب في مـنتـصف ا
ينزله الوافدون في األول من شهر ربيع األول وحتى آخره.

سـوق هـجر: وكـانت مـدينـة هـجر أشـهـر بالد البـحـرين وفي فتـرة مـا أطلق اسم هـجـر على-٦
إقليم البحرين التاريخي كان نزول الناس إلى هذا السوق في شهر ربيع اآلخر.

ـذهـبات البـن اخلطـيب الـتبـريـزي. شـرح وتعـلـيق وتـقد الـدكـتور-٧ ـعـلقـات الـعـشر ا شـرح ا
فـاروق عمر الـطباع دار األرقم بن أبي األرقم للـطباعـة والنشر والـتوزيع بيروت. (د.ت) ص

٥ وما بعدها.

نسوبة إلى أقباط مصر.-٨ القباطي: الثياب ا

هذا القول منسوب ألبي جعفر النحاس. انظر: الطباع مصدر سابق ص ٦ وما بعدها.-٩

ابن عبد ربه األندلسي. العقد الفريد ج٣ ص٩٢.-١٠

ابـن رشيـق القـيـرواني. الـعـمـدة في مـحـاسن الـشـعر وآدابه ونـقـده. حتـقـيق مـحـمـد مـحيي-١١
الدين عبداحلميد دار اجليل - بيروت الطبعة الرابعة ١٩٧٢ ج١ ص٦١.

قدمة.-١٢ ابن خلدون. ا

تاريخ األدب العربي. أحمد حسن الزيات. طبعة ١٤ ص ٣٤.-١٣

تاريخ آداب اللغة العربية. جرجي زيدان ج١ ص ١١٨ دار الهالل - القاهرة ١٩٥٧.-١٤
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سلسلة الروائع فؤاد البستاني  احللقة ٧ ج٣ ص٧.-١٥

أحمد حسن الزيات. مرجع سابق ص ٣٤.-١٦

احلـيـاة الـعربـيـة من الشـعـر اجلـاهلي. الـدكـتور أحـمـد محـمـد احلـوفي. دار القـلم بـيروت-١٧
(د.ت).

جرجي زيدان. مصدر سابق ص ١١٨.-١٨

: األب لـويس شيخو. شعـراء النصرانية-١٩ أبـوزيد القرشي. جمـهرة أشعار العـرب وانظر أيضاً
قبل اإلسالم. ص ٧٢٤.

انظر: ابن اخلطيب التبريزي. مصدر سابق.-٢٠

✸✸✸✸
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(١)
معـلقــــة

امر القيس بن حجر
وهي برواية األَنباري اثنان وثمانون بيتاً
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امرؤ القيس

لك الـضلّيل <  هـو حنـدج بن حجـر بن احلارث وكنـيته أبـو وهب وأبو زيـد وأبو احلـارث لقْب بـا
وبذي القروح وهو من أشهر شعراء اجلاهلية.

ني األصل مـلكـاً على بـني أسد وغـطفان < ولـد نحـو عام ١٣٠ قبـل الهجـرة (٤٩٧م). كان أبـوه 
بنجد.

< نشأ امـرؤ القيـس في ظل أبيه غيـر أنه انغـمس في الترف والـلهـو واجملون. وأدى مسـلكه هذا
إلى جفوة بينه وب والده فخرج عن ديار أبيه متـنـقالً في أرجاء مختلفة.

< قـوّض بنـو أسـد مـلك أبـيه وقـتـلـوه. وتـذكـر الروايـات أن خـبـر مـقـتل والـده أتـاه وهـو في الـيمن 
: «ضيعـني صغيراً وحـملني دمه كـبيراً ال صحـو اليوم وال سكر فقال قـولته التي أصبـحت مثالً
غداً اليـوم خمر وغداً أمـر». وقد تلمس مـعاونة القـبائل في الثأر ألبـيه واستعادة مـلكه فأعانه
ـنـذر مـلك الـعـراق فـاسـتـجار بـالـسـمـوأل مـدة ثم احـتـمى بـوالي بـاديـة الـشام بـعضـهـا وطـارده ا
وتذكر بعض الروايات قصة استعانته باإلمبراطور يوستنيان األول ورحلته إلى القسطنطينية.

لك. < نظم الشعر الرائع في الغزل واخلمر والصيد والوعيد والسعي وراء ا
< عُدَّ أمير الشعراء في اجلاهلية ورأس مدرسة الطبع  له ديوان مختلف الروايات.

ـعلـقات. ويـرجع اهتـمام < يجـمع الـنقـاد على أنه أشـهر شـعراء عـصره وأن مـعلـقته مـقدمـة على ا
الـنقـاد بشـعره إلى أنه يـصور عـصره وقضـاياه. كـما أن صـوره الشـعريـة خصـبة لم يـسبق إلـيها.

وقد سبق إلى أشياء ابتعد الشعراء عنها ولذلك عُدّ رأس الطبقة األولى من الشعراء.
< يـنـقــسم شـعـره إلى قـسـمــ : قـسم يـصـور حـيـاتـه الالهـيـة وغـزله ومـجــونه وقـسم آخـر يـصـور
مأساة حياته عندمـا طلب ثأر أبيه. وشعر هذه الفترة يـفيض باحلزن والشكوى واليأس وصور

احلروب والدماء وطلب الثأر وصور الفروسية واجلد والعزوف عن الغزل والنساء.
< توفي نحو عام ٨٠ قبل الهجرة (٥٤٥م).

✸✸✸✸
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معـلقــــة
«امر القيس بن حجر»

١ - قِــفـــا نَــبْـكِ من ذكـــرى حَــبـــيبٍ ومَـــنْــزلِ
بـــسِـــقْـطِ الـــلـــوى بَـــيْنَ الـــدَّخُـــولِ فَـــحَـــوْمَلِ

٢ - فَــتُـوضِحَ فــالــمِــقْـراةِ لم يَــعْفُ رَسْــمُـهـا
لِــــمَــــا نَـــسَـــجَـــتْـــهـــا من جَـــنُـــوبٍ وشَـــمْـــأَلِ

٣ - تَــــرَى بَـــــعَــــرَ األَرآم في عَـــــرَصــــاتِــــهــــا
ــــــيـــــــعـــــــانِــــــهـــــــا كــــــأنَّـهُ حََـبُّ فُــــــلـــــــفُلِ وَقِ

٤ - كـــأنّي غَـــداةَ الـــبَــــيْنِ يـــومَ تَـــحَـــمَّـــلـــوا
لَـــــدَى سَــــــمُـــــراتِ احلَـي نـــــاقِـفُ حَـــــنْــــــظَلِ

٥ - وُقُـــوفــاً بــهـــا صَــحْــبِـي عَــلَيَّ مَـــطــيَّــهُمْ
يـــــقُـــــولـــــونَ : ال تَـــــهْــــــلِكْ أَسـىً وتَـــــجَـــــمَّلِ

ا ال نظرَ فيه. والقـول الثاني أن يكون خاطب (١) في قوله «قـفا» ثالثة أقوال: أحدها أن يـكون خاطب رفيق له. وهـذا 
رفيقـاً واحداً وثنّى ألن الـعرب تـخاطب الواحـد بخطـاب االثن فـيقولـون للـرجل: قوما واركـبا. والقـول الثالث: أن
ا يكـون أراد قِفَنْ بالنون فأبـدل األلف من النون وأجرى الوصـل على الوقف وأكثر مـا يكون هذا في الوقف ور
أجـرى الوصل عـلـيه. سقط الـلّـوى : منـقطع الـرمل ومـا رقّ منه. ويـجـوز في السّـقط فـتح السـ وكسـرهـا وضمـها.

ستوية. الدخول وحومل : موضعان. اللوى : ما التوى من الرمل وتعوّج فتخرج منه إلى األرض ا

اء. لم يعفُ رسمها: لم ينمح أثرها. قراة: غدير يجتمع فيه ا قراة: موضعان. ويقال : ا (٢) توضح وا
وضع (٣) األرآم : الـظبـاء البـيض. واحـدها رئم. الـعرصـات: جمع عـرصة وهي الـساحـة. القـيعـان: جمع الـقاع: وهـو ا

اء. يستنقع فيه ا
: يوم الرحيل. السمرات: شجر له شوك. ناقف حنظل: الشخص الذي يشقه الستخراج احلَب منه. (٤) غداة الب

ـطيّ : مـفرده مـطـيَّـة  وهي هنـا الـنـاقة. أسى : حـزن. جتـمّل : اصـبر (٥) صـحبـي : أصحـابي (رفـقـائي في الـسفـر). ا
صبراً جميالً.
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٦ - وإنَّ شِــــــفــــــائي عَــــــبْــــــرة مُــــــهَــــــراقَـــــة
فَـــــــهَلْ عِــــــــنْـــــــدَ رَسْمٍ دارِسٍ مـنْ مُـــــــعَـــــــوَّلِ

٧ - كَـــــدَأْبِكَ مِـنْ أم احلُــــوَيْــــرِثِ قَـــــبْــــلَــــهــــا
َــــــــأسَلِ وجــــــــارتِــــــــهــــــــا أم الـــــــــرَّبــــــــابِ 

٨ - إذا قــامَــتــا تَــضَــوَّعَ الـــمِــسْكُ مِــنْــهُــمــا
نَــسِـــيـمَ الــصَّـــبـــا جـــاءتْ بِـــرَيّـــا الـــقَــرَنـــفُلِ

٩ - فَــفَــاضَتْ دُمُــوعُ الــعَــيْنِ مِــني صَــبَــابَـةً
عَـــلَى الـــنَّـــحْــرِ حـــتَّى بَـلَّ دَمْـــعِيَ مِـــحْــمَـــلي

✸✸✸✸✸✸✸✸

١٠ - أال رُبَّ يَـــــــوْمٍ لَـكَ مِـــــــنْــــــــهُنَّ صــــــــالحٍ
وال ســـــــيَّـــــــمـــــــا يَـــــــوْم بـــــــدارَةِ جُـــــــلـــــــجُلِ

١١ - وَيَـــوْمَ عَـــقَـــرْتُ لِـــلْـــعَـــذَارَى مَـــطِـــيَّـــتِي
فَـــيَــــا عَــــجَـــبــــاً لِــــرَحْـــلِــــهــــا الْــــمُــــتَـــحَــــمَّلِ

َ بــلَــحْــمِــهــا ١٢ - فَــظَـلَّ الــعَــذارَى يَــرْتَــمِـــ
وَشَـــــحْمٍ كَـــــهُــــدّابِ الـــــدمَــــقْـسِ الـــــمُـــــفَــــتَّلِ

١٣ - وَيَـــوْمَ دَخَـــلْـتُ اخلِـــدرَ خِـــدْرَ عُـــنَـــيْــزَةٍ
فـــــــقـــــــالـتْ لَـكَ الـــــــوَيْـالتُ إِنَّكَ مُــــــــرْجِـــــــلي

تكل عليه. عتمد وا عوّل: ا . من معوّل: من مبكى وا (٦) العبرة: الدمعة. مهراقة: مصبوبة. رسم دارس : أثر قد
(٧) دأبك : حالك وعادتك. أم احلويرث وأم الرباب : امرأتان من قبيلة كلب. مأسل : اسم موضع.
(٨) قامتا : نهضتا  ويريد أم احلويرث وأم الرباب . تضوّع: فاح وانتشر. الريّا: الرائحة الطيبة.

(٩) فاضت: سالت. الصبابة: رقة القلب ورقة الشوق. محملي: حمالة سيفي.
(١٠) وال سـيَّمـا يوم بـدارة جلـجل: يتـعجب من فـضل هـذا اليـوم أي هو يوم يـفضـل األيام والـتقديـر: وال مثـل الذي هو

عنى الذي. دارة جلجل: اسم موضع. يوم. فما 
قسم. تحمل: احلِمْل ا (١١) العذارى: جمع عذراء وهي البكر من النساء. الرحل: كور الناقة. ا

(١٢) ظلّ فالن يفعل كـذا وكذا إذا فـعله نهـاراً وبات يـفعل كذا وكـذا إذا فعـله ليالً. يرتـم بـلحمـها: يـتهاديـنه ويناول
. الدمقس : كل ثوب أبيض من حرير أو كتان. الهدَّاب: الهدب. بعضهن بعضاً

(١٣) اخلدر: الهودج. الويالت: مفردها ويلة وهي شدة العذاب. مرجلي: جاعلي أمشي على األرض.
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١٤ - تَــقُــولُ وقــدْ مــالَ الــغَــبِــيطُ بــنــا مــعــاً

عَــقَــرْتَ بَـــعِــيــري يـــا امْــرأَ الــقَـــيْسِ فــانْــزِلِ

١٥ - فـــقـــلتُ لـــهـــا سِــيـــرىِ وَأَرْخِي زِمَـــامَهُ

وال تُــــبْــــعِــــديــــنـي منْ جَــــنَـــــاكِ الـــــمُــــعَــــلَّلِ

١٦ - فــمِــثْــلِـكِ حُــبْــلَى قـــدْ طَــرَقتُ ومُــرْضِعٍ

فَــــأَلــــهَــــيْــــتُــــهــــا عنْ ذي تَــــمــــائِمَ مُــــحْــــوِلِ

١٧ - إذا مـا بَــكَى مِنْ خَـلْــفِـهــا انْـصَـرَفَتْ لهُ

بِـــــشِـقٍّ وَتَـــــحْـــــتِـي شِـــــقُّـــــهــــــا لمْ يُـــــحَـــــوَّلِ

١٨ - وَيَــوْمـاً عَــلَى ظَــهْــرِ الـكَــثِــيبِ تَــعَـذَّرتْ

عَـــــــــلَـيَّ وآلـتْ حَــــــــلْـــــــــفَــــــــةً لـمْ تَـــــــــحَـــــــــلَّلِ

١٩ - أَفَــــاطِـمَ مَــــهْالً بَــــعْضَ هــــذا الــــتَّــــدَلُّلِ
وإنْ كــنـتِ قـــدْ أَزْمَـــعْتِ صَـــرْمِي فَـــأَجْـــمِـــلي

٢٠ - أَغَـــــــرَّكِ مـــــــنـي أنَّ حُـــــــبَّـكِ قَـــــــاتِـــــــلي
وأَنَّكِ مَـــــهْــــمــــا تَــــأْمُـــــرِي الــــقَــــلْـبَ يَــــفْــــعَلِ

٢١ - وإِنْ تَكُ قــــدْ ســـاءَتْكِ مـــنـي خَـــلِـــيـــقَـــة
فَـــــسُـــــلي ثِـــــيـــــابي مِـنْ ثِـــــيـــــابِكِ تَـــــنْـــــسُلِ

(١٤) الغبيط : الهودج. عقرت بعيري: أدبرت ظهره.
كرر. علَّل: ا علل: الشاغل الذي يعللني ساعةً بعد ساعة . ا (١٥) جناك: ثمارك تشبيهاً لها بالشجرة. ا

. محول : الذي أتى . ألهيتهـا: شغلتهـا. تمائم: مفردهـا تميمة وهي ما يـعلق في العنق لـدفع الع (١٦) طرقت: أتيت لـيالً
عليه حول أي عام.

(١٧) انصرفت: حتركت. شق: جانب نِصْف.
(١٨) الكـثيب: رمل مجـتمع. تعـذّرت: تشـدَّدت. ويقال : تـعذَّرت احلوائج عـند فالن أي تـعسرت. وآلت: حـلفت. لم حتلل:

لم تستثن.
. التدلل: ثقـة اإلنسان بحب غـيره إياه فيـؤذيه على حسب هذه الـثقة. أزمعت: : رفقـاً (١٩) أفاطم: يا فـاطمة مرخَّـمة. مهالً

عزمت . صرمي: هجري. فأجملي: أي أجملي في اللفظ.
(٢٠) غرَّك : أغواك أغراك وشجّعك.

عنى القلب. (٢١) اخلليقة: الطبيعة والسليقة. سلّي : انزعي. تنسل: تب عنها وتبعد. والثياب تستعمل أحياناً 
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٢٢ - ومــــا ذَرفتْ عَــــيْـــنــــاكِ إالّ لِـــتَــــضْـــرِبي
بـــــسَــــهْــــمَــــيْـكِ في أعْـــــشَــــار قَــــلْـبٍ مُــــقَــــتَّلِ

✸✸✸✸✸✸✸✸

٢٣ - وَبَــــيْـــضَـــةِ خِــــدْرٍ ال يُـــرامُ خِــــبـــاؤُهـــا
تَــــمَـــتَّـــعْـتُ مِنْ لَـــهْـــوٍ بــــهـــا غَـــيْــــرَ مُـــعْـــجَلِ

٢٤ - تَـجَــاوَزْتُ أَحْــراسـاً إِلــيْــهـا ومَــعْــشَـراً
عَــــلَيَّ حِــــراصــــاً لَــــوْ يُـــــسِــــرُّونَ مَــــقْــــتَــــلي

٢٥ - إذا مـا الـثُّــريّـا في الــسَّـمــاءِ تَـعَـرَّضَتْ
تَــــعَـــــرُّضَ أَثْــــنــــاءِ الــــوِشَــــاحِ الـــــمُــــفَــــصَّلِ

٢٦ - فَــجِـــئْتُ وقَــدْ نَــضَّـتْ لــنَــوْمٍ ثِـــيــابَــهــا
لَـــدَى الـــســــتْـــر إالّ لِــــبْـــسَـــةَ الـــــمُـــتَــــفَـــضلِ

َ الـــلّهِ مــا لَـكَ حِــيـــلَــة ٢٧ - فـــقــالـتْ : يَــمِـــ
ومــــا إِنْ أَرَى عــــنكَ الــــغَــــوايَــــةَ تَــــنْــــجَــــلي

٢٨ - فـــقُـــمْـتُ بـــهـــا أَمْـــشـي تَـــجُـــرُّ وَراءَنـــا
عَــــــــلَى إثْــــــــرنـــــــا أَذْيــــــــالَ مِـــــــرْطٍ مُــــــــرَحَّلِ

(٢٢) ذرفت : بكت. إال لتـضربي بـسهمـيك: ما بكت عـينـاك إال لتجـرحي قلبـاً معـشراً أي مكـسراً. أعشـار: قطع أجزاء.
عـلى وله سـبعـة أنصـباء  وسـهم الرقـيب وله ثالثـة أنصـباء فـأراد أنك ذهبت مـقتَّل: مـذلَّل. بـسهـميك: يـريد سـهم ا

بقلبي أجمع.
(٢٣) بيضة خـدر: امرأة شبهها بالـبيضة لصفائهـا ورقتها. ال يرام خباؤها: ال يُـتعرّض له لعزها ومنـعتها . غير معجل:

متمهل وغير خائف.
(٢٤) األحراس: جمع حارس أو حرس. يسرّون: يضمرون ويظهرون وهو من األضداد.

فصل: . األثناء: النواحي األجزاء. ا (٢٥) التعـرض: االستقبال. وإبداء العرض وهو الناحية واألخذ في الذهاب عرضاً
الذي فصل بن خرزه بالذهب أو غيره.

تـفضل: الالبس ثوباً (٢٦) نضت لنوم ثـيابهـا: خلعت ثيـابها عنـها وألقـتها. اللـبسة: حـالة الالبس وهيئـة لبسه الـثياب. ا
خفيفاً واحداً كقميص النوم.

: حلف. الغواية: الضاللة. تنجلي: تنكشف وتزول.  (٢٧)
ـرحل : ـرط : عـباءة أو ثـوب مـن احلـرير أو الـصـوف . ا (٢٨) قـمت بـهـا أمـشي: أي خـرجت بـهـا من الـبـيـوت لـنـخـلـو. ا

وشى بأشكال تشبه رحال اإلبل. ا
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٢٩ - فَـلَــمَّـا أجَــزْنـا ســاحَـةَ احلَي وانْــتَـحَى
بــــنــــا بَــــطْـنُ خَــــبْتٍ ذي قِــــفــــافٍ عَــــقَــــنْــــقَلِ

٣٠ - مَـــدَدْتُ بـــغُــصْـــنَيْ دَوْمَـــةٍ فَــتَـــمَـــايَــلَتْ

عَـــلَيَّ هَـــضِـــيمَ الـــكَـــشْحِ رَيَّـــا الــــمُـــخَــلْـــخَلِ

٣١ - مُــهَــفْـــهَــفَــة بَـــيْــضَــاءُ غَــيْـــرُ مُــفــاضَــةٍ

تَـــرائــــبُـــهـــا مَـــصْـــقــــولَـــة كـــالـــسَّــــجَـــنْـــجَلِ

٣٢ - تَـــصُـــدُّ وتُـــبْـــدي عـنْ أَسِـــيلٍ وتَـــتَّـــقِي

بــــــنَــــــاظِــــــرَةٍ منْ وَحْـشِ وَجْــــــرَةَ مُــــــطْــــــفِلِ

ِ لــيسَ بــفـاحِشٍ ٣٣ - وَجِــيـدٍ كَــجِــيــدِ الــر

ُــــــــــــعَــــــــــــطَّـلِ إذا هِــيَ نَــــــــــــصَّــــــــــــتْــهُ وال 

٣٤ - وفَـــرْعٍ يَــــزينُ الـــــمَــــتْنَ أَسْــــوَدَ فـــاحِمٍ

أَثِــــيتٍ كَـــقِـــنْــــوِ الـــنَّـــخْــــلَـــةِ الــــمُـــتَــــعَـــثْـــكِلِ

عـنى فناء الـدار. انتحى : اعـترض. اخلبت: األرض (٢٩) أجزنا: قـطعنـا. الساحـة: الفجـوة والعرصـة والبـاحة كلّـها 
مهدة. القفاف: جمع قُف وهو ما غلظ من األرض وارتفع. عقنقل: رمل منعقد متلبد. طمئنة ا ا

قل وهو نبـات شبيه بالـنخل ويقال فـي جمعها (٣٠) تمايـلت: أمالت إليَّ رأسها. الـفودان: جانبـا الرأس. دومة: شجـر ا
دوم. هـضـيم الـكـشح: ضـامـر الـكـشح والـكـشح: مـا بــ مـنـقـطع األضالع إلى الـورك. الـريّـا: عـكس هـضـيم وهي

كتنزة. اخمللخل: موضع اخللخال من الساق. متلئة حلماً ا ا
(٣١) مهفـهفة: لطيـفة اخلصر ضـامرة البطن. مفـاضة: مستـرخية البطن. الـترائب: جمع تريـبة وهو موضع القالدة من
ـرآة كلمـة روميـة معربـة. ومن معانـيهـا: قطع الذهب والـفضة. الـصدر. مـصقولـة: المعة غـير صدئـة. السـجنجل: ا

: كذلك الزعفران أو ماء الذهب والزعفران. ومن معاني السجنجل أيضاً
(٣٢) تصـد: تُـعرض وتـبـعـد. تبـدي: تـظـهر. أسـيل: خـدّ نـاعم عريـض الصـفـحة وطـويل. وتـتـقي: جتـعل بيـنـنـا وبيـنـها
طـفل أحسـن نظراً مـن غيرهـا حلسن حاجـزاً. ناظـرة: ع . وجرة: مـوضع. مطـفل: ذات طـفل وهو الـغزال. وا

نظرها إلى طفلها من الرقة والشفقة.
ـنظـر. نـصته: : الظـبي األبـيض خـالص البـيـاض وجـمعه أرآم . لـيس بـفـاحش: ليس بـكـريه ا (٣٣) اجلـيد: الـعـنق. الـر

عطل: الذي ال حلي عليه. نصبته ورفعته. ا
: الظَّهر. الفاحم: شديد السواد وهو مشتق من الفحم. أثيث: كثير أصل النبات كثيف. (٣٤) الفرع: الـشعر التام. ا

تداخل لكثرته.  تعثكل: ا القِنو والقُنو والقَنا: العذق وهو الشمراخ. ا
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٣٥ - غَــدَائِـــرُهُ مُـــسْــتَـــشْـــزِرات إلى الـــعُــلى

تَــــضِـلُّ الــــعِـــــقــــاصُ في مُـــــثَــــنَّـى ومُــــرْسَلِ

٣٦ - وكَـــشْحٍ لَــطِــيـفٍ كــالَــجــديـلِ مُــخَــصَّــرٍ

وســـــاقٍ كـــــأُنْــــبـــــوبِ الـــــسَّـــــقِي الــــــمُـــــذَلَّلِ

ِـسْكِ فَـوْقَ فِـراشِـها ٣٧ - ويُـضْـحِي فَتِـيتُ ا

نَـــؤُومُ الـــضُّـــحَى لم تَـــنْـــتَـــطِقْ عَـنْ تــفَـــضُّلِ

٣٨ - وتَــعْـــطُــو بـــرَخْصٍ غَـــيْــرِ شَـــثْنٍ كــأَنَّهُ

أَســــــاريِـعُ ظَــــــبْيٍ أو مَــــــسَــــــاويـكُ إِسْــــــحِلِ

٣٩ - تُـــضِيءُ الـــظَّالمَ بـــالـــعِـــشَــاءِ كـــأَنَّـــهــا

مَـــــــنَـــــــارَةُ مُـــــــمْـــــــسَى رَاهِـبٍ مُـــــــتَـــــــبَـــــــتلِ

٤٠ - إِلى مِــثْــلِــهــا يَــرنُــو احلَــلــيمُ صَــبَــابَـةً

إذا مَــــا اسْـــــبَــــكَـــــرَّتْ بَــــيْـنَ دِرْعٍ ومِــــجْــــوَلِ

(٣٥) الغـدائـر: ضفـائـر الشـعـر الذَّوائـب واحدتـهـا غديـرة. مـستـشـزرات: مرتـفـعات. والـشَّـزر: الفـتل عـلى غيـر اجلـهة.
العقاص: جمع عقيصة وهي اخلصلة اجملموعة من الشعر والتعقيص: التجعيد.

. األنبوب: ما ب (٣٦) الكشح: اخلـصر. اللطيف: الصـغير الضامـر. اجلديل: خطام ألنف البعـير يصنع من اجللد الـل
العقدت من القصب ونبات البردي وغيره. السقيّ: النخل والبردي الـمسقي. مذلل: وافر الري والسقيا.

ـسك: ما يُـفتُّ منـه في فراشـها. نـؤوم الضُّـحى: مكـرّمة لهـا من يـكفيـها من (٣٧) ويُـضحي: يَـبْقى إلى الـضحى. فـتيت ا
اخلدم فهي تـنام وال تهتم بشيء. لم تنتطق: لم تشد النطاق في وسـطها. واالنتطاق: هو االئتزار للعمل. تفضُّل: أن

رأة ثوباً واحداً للخفة في العمل. تلبس ا
(٣٨) تعطـو: تتنـاول. برخص: معـناه ببـنان رخص أي إصبع لـين. البنـان: األصابع. الشـثن: الغلـيظ اجلافي. أساريع:
نوع من اليـرقات أحمر اللـون وقيل أبيض اللون طـويلة تشبه األصـابع. ظبي: اسم كثيب والكـثيب جُبيل من الرمل.

ساويك. إسحل: شجر ذو أغصان دقيقة ومستوية تتخذ منه ا
ساء). سرجة. مُمسى: إمساء (وقت ا نارة: ا (٣٩) تضيء الظَّـالم بالعشاء: هي وضيئة الوجه زهراء مشرقة الـوجه. ا

نقطع إلى الله واجملتهد في العبادة. التبتل: االنقطاع عن الناس والتفرغ للعبادة. تبتل: ا ا
. صـبابـة: رقـة الـشوق. اسـبـكرت: امـتـدت قامـتـها (٤٠) يرنـو: يُـد النـظـر في شـغف ومحـبـة. احللـيم: الـعـاقل الرصـ
رأة:  شـبابها. بـ درع ومجول: أي هي ب التـي تلبس الدرع والتي متلئ. اسـبكرت ا سـبكر: التـام ا وطالت. ا

رأة. اجملول: ثوب تلبسه الصبيَّة الصغيرة. تلبس اجملول. الدرع: قميص ا
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٤١ - كـبِــكْـرِ الـــمُـقــانـاةِ الــبَـيَــاضَ بـصُــفْـرةٍ
ـــــاءِ غَـــــيْـــــرَ مُــــحـــــلَّلِ غَــــذَاهـــــا نَـــــمِـــــيــــرُ ا

٤٢ - تَـسَـلَّتْ عَــمَـايـاتُ الـرجــالِ عَن الـصـبَـا
وَلَــــيْـسَ فُــــؤَادي عَـنْ هَــــواكِ بِـــــمُــــنْـــــسَــــلِي

٤٣ - أال رُبَّ خَـــــــصْـمٍ فـــــــيـكِ أَلْـــــــوَى رَدَدْتُهُ
نَــــصــــيحٍ عَــــلَى تَـــــعْــــذالِهِ غَــــيْــــرِ مُــــؤْتَــــلي

✸✸✸✸✸✸✸✸

٤٤ - ولَــيلٍ كَـــمَــوجِ الــبَــحْـــرِ أَرْخَى سُــدُولَهُ
عَــــلَـيَّ بـــــأَنــــواعِ الـــــهُـــــمُــــومِ لـــــيَـــــبْــــتَـــــلي

٤٥ - فـــقُــــلْتُ لـهُ لــــمَّـــا تَــــمَـــطَّـى بـــصُــــلْـــبِهِ
وأَرْدَفَ أَعْــــــــجــــــــازاً وَنَــــــــاءَ بـــــــــكَــــــــلْــــــــكَلِ

٤٦ - أَال أَيُّــهــا الــلَّــيْـلُ الــطَّــويلُ أَال انْــجَــلي
بــــصُــــبْحٍ ومَـــــا اإلِصْــــبــــاحُ فِــــيـكَ بــــأَمــــثَلِ

٤٧ - فَــــــيَـــــالَـكَ مِـنْ لَـــــيـلٍ كــــــأَنَّ نُـــــجُــــــومَهُ
بِـــــكُـل مُــــــغَـــــارِ الـــــفَــــــتْـلِ شُـــــدَّتْ بـــــيَــــــذْبُلِ

٤٨ - كـــأَنَّ الــثُّــرَيَّـــا عُــلـــقتْ في مَــصَـــامِــهِــا
بـــــــأَمْـــــــراسِ كَـــــــتَّـــــــانٍ إِلـى صُـم جَـــــــنْــــــدلِ

ـزج واخملالطـة. مقـاناة الـبياض قـاناة: ا (٤١) الـبكـر: أوَّلُ بيضـة تبـيضـها الـنَّعامـة وما لم يُـسبق مـثله من كل صـنف. ا
اء ـاء أي نشأت بأرض مـريئة. ا ر ا رأة أ اء: يريد غـذا هذه ا يـر ا بصفـرة: أي خلط بياضـها بصفـرة. غذاها 

اء العذب الصافي. غير محلل: ال يحلّه أحد فيصفر ويتغير. النمير: ا
(٤٢) تسلَّتْ: ذهبَتْ وزالت. عمايات: جهاالت. الصبا: اللهو واللعب. منسلي : ناسي.

(٤٣) األلوى: الشَّـديد اخلصومـة. نصيح: ناصح. الـتعذال: العَـذْل اللوم. غيـر مؤتل: غير مـقصّر في نُصـحي. يقال: ما
عنى ما استطعت. : ما ألَوْتُ  ألوتُ وما أليت أي ما قصرت. ويقال أيضاً

(٤٤) أرخى: أرسل الستر. سُدوله: ستوره الواحد سُدْل. ليبتلي: ليختبر ما عندي من الصبر واجلزع.
(٤٥) تـمـطى بــصُـلـبه: تــمـدّد بـوسـطه. يــقـال: تـمـطَّى الــرجلُ إذا مَـدَّ مـطـاه أي ظــهـره. الـصـلب: الــظَّـهـر. أردف : أتـبعَ.

. الكلكل: الصدر. ؤخرة. ناء: بَعُدَ األعجاز: جمع عجز وهي ا
(٤٦) أال اجنلي: أال انكشفْ. اإلصباح: الصبح. أمثل: أحسن أفضل.

غار: احلبل الشديد الفتل. يقال: أغرت احلبل إذا شددت فتله. (٤٧) يذبُل: اسم جبل. . ا
كان الذي ُيقام فيه طويًال كمربط الفرس. صم: صالب. اجلندل: الصخور احلجارة.  صام: ا (٤٨) األمراس: احلبال. ا
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٤٩ - وقِـــرْبَـــةِ أَقْـــوامٍ جَـــعَـــلْتُ عِـــصَـــامَـــهَـــا
عَـــــــــلَى كـــــــــاهـلٍ مِـــــــــنـي ذَلـــــــــولٍ مُـــــــــرَحَّلِ

٥٠ - ووادٍ كَــجَــوْفِ الــعَــيْــرِ قَـــفْــرٍ قَــطَــعــتُهُ
بـه الـــذئبُ يَــــعْـــوِي كـــاخلَــــلـــيعِ الـــــمُـــعَـــيَّلِ

٥١ - فــــقـــلتُ لَـهُ لــــمَّــــا عَــــوَى إنَّ شـــأْنَــــنـــا
قَـــــلــــيلُ الـــــغِــــنَى إنْ كُـــــنْتَ لــــــمّــــا تَــــمَــــوَّلِ

٥٢ - كِالنَــــا إِذا مـــــا نَــــالَ شَــــيْــــئــــاً أَفَــــاتَهُ
ومَـنْ يَــــحْــــتَـــــرِثْ حَــــرْثي وحَـــــرْثَكَ يُــــهْــــزَلِ

✸✸✸✸✸✸✸✸

٥٣ - وقـد أَغْــتَــدِي والــطَّــيْــرُ في وُكُــنــاتِــهـا
ُـــــــنْــــــجَـــــــرِدٍ قَــــــيْــــــدِ األَوَابـــــــدِ هَــــــيْـــــــكَلِ

٥٤ - مِــــكَــــرٍّ مِــــفَــــرٍّ مُــــقْــــبِلٍ مُــــدْبِــــرٍ مَــــعــــاً
كــجُـــلْـــمُـــودِ صَــخـــرٍ حَـــطَّهُ الـــسَّـــيْلُ مِنْ عَلِ

٥٥ - كُــمَـــيْتٍ يَــزِلُّ الـــلــبْـــدُ عن حَــالِ مَـــتْــنِهِ
كــــمـــــا زَلَّتِ الـــــصَّــــفْـــــواءُ بــــالــــــمُــــتـــــنَــــزلِ

٥٦ - عَــلَـى الــذَّبْـلِ جَــيَّـــاش كـــأَنَّ اهْـــتِــزَامَهُ
إذا جَــــــاشَ فـــــيـهِ حَــــــمْـــــيُـهُ غَــــــلْيُ مِــــــرْجَلِ

(٤٩) عـصام الـقـربة: احلـبل الـذي تُـحمل به ويـضـعه الرجل عـلى عـاتـقه وعلى صـدره ومن مـعانـيه وكـاء القـربـة وعروة
الوعاء الذي يُعلق بها. الكاهل: موصل العنق إلى الظهر. ذلول مطيع. مرحل: معتاد على حمل الرحل.

ـطرود مـنهـا ألنه قد (٥٠) اجلـوف: باطن الـشيء. الـعيـر: احلمـار. العـواء: صوت الـذئب. اخللـيع: اخملـلوع من قـبيـلته ا
عيّل: الكثير العيال. قامر. ا ا ارتكب. ومن معانيها: ا خلع عذاره فليس يبالي 

(٥١) شأننا: أمرنا وحالنا. تموّل: صار ذا مال.
ـعنى (٥٢) أفـاته: فـوّته عـلى نـفسـه بتـبـذيـره وإنـفـاقه أضـاعه. احلـرث: أصل احلرث إصـالح األرض وهنـا مـسـتـعـار 

السعي والكسب.
نـجرد: القـصيـر الشَّـعرة وذلك من الـعتق. األوابـد: جمع آبد وهي (٥٣) أغـتدي: أخـرج مبـكّراً. وكـناتهـا: أعشـاشهـا. ا
الوحوش الـنافرة. قـيد األوابـد: معنـاه إذا أرسل على األوابد قـيَّدَهـا أي صار لهـا قيد كـنايـة عن سرعته. الـهيكل:

العظيم اجلسم من اخليل.
: يـحسن الفـر أو أنه ال يسبق فـيه. اجللمـود: الصخـرة الصلـبة. مقبل (٥٤) مكرٍّ: يـحسن الكـر أو أنه ال يُسبق فـيه. مفرٍّ

مدبر: إذا استقبلته حسن وإذا استدبرته حسن. حطَّه السيل من عل: ألقاه من عُلوٍّ إلى سِفَل أراد شدة سرعته.
لساء. (٥٥) اللبـد: سرج احلصـان. احلال: موضع اللـبد وهو مـقعد الـفارس من الفـرس. الصفواء: الـصخرة الـصلبـة ا

طر. تنزل: السيل وا ا
(٥٦) على الذبل: بـرغم الذبول والضـمور. جيّاش: شـديد الغلـيان شديد الـتدفق في اجلري. اهتـزامه: صوت جوفه عند

رجل: القِدر. اجلري. احلمي: التأجج والغليان. ا
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٥٧ - مِـسَحٍّ إِذا مـا الـسَّـابـحاتُ عَـلَى الـوَنَى

أَثَــــرْنَ الـــــغُـــــبــــارَ بـــــالــــكَـــــدِيــــدِ الــــــمُــــرَكَّلِ

٥٨ - يَـــــزِلُّ الـــــغُالمُ اخلِـفُّ عَنْ صَـــــهَـــــواتِهِ

ويُــــلْـــوِي بِــــأَثْـــوابِ الــــعَــــنـــيفِ الـــــمُــــثَـــقَّلِ

٥٩ - دَريــــرٍ كُـــــخُــــذْروفِ الـــــوَلِــــيـــــدِ أَمَــــرَّهُ

تَـــــــتَـــــــابُـعُ كَـــــــفَّـــــــيْـهِ بـــــــخَــــــــيْطٍ مُــــــــوَصَّلِ

٦٠ - لـه إِطِال ظَـــــبْـيٍ وَسَـــــاقَــــــا نَـــــعَـــــامَـــــةٍ

وإِرْخــــــاءُ سِـــــرْحــــــانٍ وتَــــــقـــــريـبُ تَـــــتْــــــفُلِ

٦١ - ضَـــلـــيعٍ إذا اسْـــتَـــدْبَـــرْتَهُ سَـــدَّ فَــرْجَهُ

بِـــــضَـــــافٍ فُـــــوَيْـقَ األَرضِ لَـــــيْسَ بـــــأَعْـــــزَلِ

٦٢ - كــــأَنَّ سَـــرَاتَـهُ لَـــدَى الـــبَــــيْتِ قــــائـــمـــاً

مَــــــــدَاكُ عَـــــــروسٍ أَو صَـاليَــــــــةُ حَـــــــنْــــــــظَلِ

٦٣ - كَــــأنَّ دِمــــاءَ الـــــهــــادِيــــاتِ بـــــنَــــحْــــرِهِ

عُـــــــصـــــــارةُ حِـــــــنَّـــــــاءٍ بــــــشَـــــــيْـبٍ مُـــــــرَجَّلِ

اء. الونى: الفتور. (٥٧) مِسحّ: يصبُّ اجلـري صبّاً. السابحات: اخليل التي تمد أيديها أثـناء العدو فتشبه السابح في ا
ركّل: الذي أثرت فيه احلوافر وأثارت غباره. الكديد: األرض الصلبة الغليظة. ا

(٥٨) اخلف: اخلــفـيف. صـهـواته: جـمع صـهـوة وهي مـوضع الــلـبـد ومـقـعـد الـفـارس من ظـهـر الـفـرس. يُـلـوي بـأثـواب
ثقل: الثقيل الذي ال يحسن الركوب. العنيف: يرمي بثيابه لشدة عدوه. العنيف: األخرق غير الرفيق. ا

(٥٩) درير: مسـتدرّ في العَدْو يصف سرعةَ جريه وخفّته. اخلذروف: الدوّارة الـتي يلعب بها الصبي ويشدها بخيط في
ر. الوليد: الصبي. أمرَّه: من اإلمرار وهو إحكام الفتل. موصَّل: انقطع ووُصل لكثرة اللعب به. يديه فهي سريعة ا
. الـتقريب: (٦٠) إِطِال ظَبْي: خـاصرتـاه. اإلرخاء: نوع مـن عَدْو الذئب. الـسرحـان: الذئب وهـو أحسن احلـيوانـات إرخاءً

وضع الرجل موضع اليدين في العَدْو. التتفل: ولد الثَّعلب.
(٦١) فـرس ضلـيع: بـارز اجلنـبـ عظـيم الـضـلوع. االسـتـدبار: الـنـظـر إلى مؤخـرة الـشيء. الـفرج: الـفـضاء بـ الـيدين

. يل عظم ذنبه إلى أحد اجلانب : ذيل غزير الشعر سابغ وتام. األعزل: الذي  . ضافٍ والرجل
داك: حجر يسحق به الطيّب ومداك عروس: يـكون برّاقاً لقرب عهده بالسحق. الصالية : (٦٢) السَّراة: أعـلى الظهر. ا

حجر أملس يسحق عليه احلنظل.
شط. تقدمات من اإلبل واخليل وهنا يقصد أوائل قطيع الصيد. مرجّل: مسرَّح با (٦٣) الهاديات: ا
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٦٤ - فَـــــعَـنَّ لـــــنـــــا سِـــــرْب كـــــأَنَّ نِـــــعـــــاجَهُ
ـــــــــــــــــــــذَيَّــلِ ــــــــــــــــــــــذارَى دَوَارٍ فــي مُـــالءٍ مُ عَ

٦٥ - فــأَدْبَـــرْنَ كــاجلَـــزْعِ الـــمُـــفَــصَّلِ بَـــيْــنَهُ
بِــــجِــــيــــدِ مُــــعَمٍّ في الــــعَــــشــــيــــرةِ مُــــخْـــوَلِ

٦٦ - فــــــأَحلَــــــقَهُ بـــــــالــــــهَــــــادِيَــــــاتِ ودُونَهُ
جَـــــــــوَاحِـــــــــرُهــــــــا فـي صَـــــــــرَّةٍ لـم تَـــــــــزَيَّلِ

٦٧ - فَـــعَــــادَى عِـــداءً بَـــيْنَ ثَــــوْرٍ ونَـــعْـــجَـــةٍ
ــــــاءٍ فـــــيُــــــغْـــــسَلِ دِرَاكـــــاً ولـم يُـــــنْــــــضَحْ 

٦٨ - فَــظَلَّ طُــهــاةُ الــلَّـحـمِ مِنْ بَــيْنِ مُــنْـضِجٍ
صَــــــفِــــــيـفَ شِــــــوَاءٍ أو قَــــــدِيــــــرٍ مُــــــعَــــــجَّلِ

٦٩ - ورُحْــنَــا يَــكَــادُ الــطَّــرْفُ يَـقْــصُــرُ دُونَهُ
مَــــتَـى مـــــا تَـــــرَقَّ الـــــعَــــيْـنُ فِـــــيهِ تَـــــسَـــــهَّلِ

٧٠ - فَـــــبَــــاتَ عـــــلَــــيْـهِ سَــــرْجُـهُ ولِـــــجَـــــامُهُ
وبــــاتَ بــــعَــــيْــــنِي قــــائــــمــــاً غَـــيْــــرَ مُــــرْسَلِ
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(٦٤) عَنّ: اعترض وظـهر. السرب: القطيع من الـبقر والظباء والقطـا والنساء واخليل ويقصـد هنا البقر الوحشي. دوار:
. لحفة ذات الشقت لفة أو ا الء: جمع مالءة وهي ا حجر كـانوا في اجلاهلية يدورون حوله إذا نأوا عن الكعبـة. ا

مذيّل : طويل الذيل ذو هدب.
فصل: الذي فصل بينه باللؤلؤ. جيد: عنق. معم مخول: غالم كر األعمام (٦٥) اجلزع: خرز فيه دوائر بيض وسود. ا

واألخوال.
تخلفات منها. صرة: جماعة. لم تزيل: لم تتفرق. تقدمات. جواحرها: ا (٦٦) الهاديات: السَّوابق ا

. لم ينضح: لم يعرق. (٦٧) عادى: والى ب اثن في شوط واحد. دراكاً: تباعاً
صـفوف عـلى احلـجارة احلارة شـرَّح الرقـيق ا (٦٨) الـطهـاة: الطـبَّاخـون. اإلنضـاج: الطـبخ والشي. الـصَّفـيف: اللـحم ا

لينضج. القدير: الطبيخ الذي طبخ في القدور. معجل: حلم الصيد الذي أُسرع إلى طهيه.
ٍ من رجل أو فـرس واألنثى . والـطرف (بـكـسر الـطـاء): كلُّ شيء كـر ـا يتـحـرك من أشـفار الـعـ (٦٩) الـطَّـرف : اسم 
طرفة. يـقصر: يعـجز. متى مـا ترقّ العـ فيه تسهـل: من نظر الى أعاله نـظر الى أسفله لـكماله لـيستـتم النظر إلى

جميع جسده.
(٧٠) بات قائـماً: بات متهيـئاً ليرسل في وجه الصبـح. وبات بعيني: أي بحـيث أراه. غير مرسل: غير طـليق غير مهمل.

بات عليه سرجه وجلامه: بات مستعداً للسفر.
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٧١ - أَصَـــاحِ تَــــرَى بَــــرْقـــاً أُرِيـكَ وَمِـــيــــضَهُ
كَــــــلَــــــمْـعِ الــــــيَـــــــدَيْنِ فـي حَــــــبِـيٍّ مُــــــكَـــــــلَّلِ

٧٢ - يُـــضِيءُ سَـــنَـــاهُ أو مَــصـــابـــيحُ راهبٍ
أَمـــــالَ الــــسَّــــلــــيـطَ بــــالــــذُّبــــالِ الــــــمُــــفَــــتَّلِ

٧٣ - قَــعَـــدْتُ له وصُـــحْـــبَـــتي بَـــيْنَ ضــارجٍ
َ الـــــعُــــــذَيْـبِ بُــــــعْـــــدَ مَــــــا مُــــــتَــــــأمَّلِ وبــــــ

٧٤ - عـال قَــطَـــنـــاً بـــالـــشَّـــيْمِ أَيْـــمَنُ صَـــوْبِهِ
وأيْــــــسَـــــرُهُ عــــــلـى الــــــســـــتَــــــارِ فَــــــيَــــــذْبُلِ

ــاءَ حَــوْلَ كُــتَــيْــفَــةٍ ٧٥ - فــأضــحى يَــسُـحُّ ا
يَـــــكُبُّ عَـــــلَـى األَذْقَـــــانِ دَوْحَ الـــــكَــــــنَـــــهْـــــبُلِ

٧٦ - وَمَــــرَّ عَــــلَى الــــقَــــنَــــانِ منْ نَــــفَــــيَــــانِهِ
فَـــــأَنْـــــزلَ مـــــنهُ الــــــعُـــــصْمَ مِـنْ كُل مَـــــنْـــــزِلِ

٧٧ - وتَــيْـمــاءَ لم يَــتْــرُكْ بــهـا جِــذْعَ نَــخْــلَـةٍ
ــــــشــــــيـــــــداً بــــــجَــــــنْــــــدَلِ وال أُجُـــــــمــــــاً إال مَ

ِ وَبْـــــلِهِ ٧٨ - كـــــأنَّ ثَــــبِـــــيـــــراً في عَـــــرانِــــ
كَـــــــبِـــــــيـــــــرُ أُنَـــــــاسٍ فـي بِـــــــجـــــــادٍ مُـــــــزَمَّلِ

تداني . تراكم أو ا : يا صاحبي. وميضه: خَطَرانُه وبريقُه. كلمع اليدين: كحركة اليدين. احلبيّ: السحاب ا (٧١) أصاحِ
تراكم. كلل: الذي بعضه فوق بعض ا ا

(٧٢) السنا: الضوء. السليط: الزيت. الذبال: جمع ذبالة وهي الفتيلة.
(٧٣) ضارج والعذيب: موضعان. بعد ما متأمل: يا بعد ما تأملت أي تبينت.

(٧٤) عال: سما ارتـفع. قطن: جبل في أرض بني أسد. الشَّـيم : النظر إلى البرق والـسحاب لتقدير مـوقعهما. الصوب:
طر. الستار ويذبل: جبالن. نزول ا

(٧٥) يسح: يصب. كـتيفة: اسم موضع. يـكبُّ على األذقان: يقلع الـشجر فيلـقيه على وجهه. الدوح: الـعظام من الشَّجر
واحدته دوحة. الكنهبل: نوع من أشجار البادية.

طر وقـطر الدلو وغـيرهما. الـعصم: جمع أعصم وهو (٧٦) القنـان: اسم جبل لبني أسـد. النفيان: مـا يتطايـر من قطر ا
احليوان الذي في يديه أو إحداهما بياض وسائر جسمه أسود أو أحمر. منزل: موضع اإلنزال.

: مبـنياً ـسقـفة. مـشيـداً ـملـكة الـعربـية الـسعـودية. األجم واآلجـام : البـيوت ا (٧٧) تـيمـاء : من أمهـات القـرى وتقع في ا
باجلص. جندل: صخر.

طـر العـظيم. ـعنى أوائل. الـوبل واحده وابـل وهو ا : مـفردهـا عرنـ وهو األنف وهـنا  ـكة. عـران (٧٨) ثـبيـر: جبل 
البجاد: كساء مخطط من أكسية األعراب من الوبر والصوف واجلمع بُجُد. مزمل : ملتف متدثر.
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٧٩ - كـــأنَّ ذُرَى رَأْسِ الــــمُـــجَـــيْـــمِـــر غُـــدْوَةً

مِنَ الــــسَّــــيْلِ والــــغُــــثَّــــاءِ فَــــلْــــكَــــةُ مِــــغْــــزلِ

٨٠ - وَأَلْــقىَ بــصَـــحْــراءِ الـــغَــبــيـطِ بَــعَــاعَهُ

نُـــزُولَ الــيَـــمــانِـي ذي الــعِــيَـــابِ الـــمُـــحَــمَّـلِ

٨١ - كـــــــأنَّ مَــــــكــــــاكِـيَّ اجلِـــــــواءِ غُــــــدَيَّــــــةً

صُـــــبِـــــحْنَ سُـالفـــــاً من رَحِـــــيقٍ مُـــــفَـــــلْـــــفَلِ

٨٢ - كـــأنَّ الـــســـبَــاعَ فـــيـهِ غَـــرْقَى عَـــشِـــيَّــةً

بـــأَرْجـــائهِ الـــقُـــصْـــوَى أَنــــابـــيشُ عُـــنْـــصَلِ

✸✸✸✸

(٧٩) الذروة: أعلى الشيء. اجمليمر: أرض لبني فزارة. الغثاء: ما يجيء به السيل من احلشائش والشجر وغيرها.
(٨٠) صحراء الـغبيط: أرض لبـني يربوع. بعـاعه: ثقله. الـيماني: تاجـر القماش الـيماني. الـعياب: جمع عـيبة وهي وعاء

من اجللد توضع فيه الثياب.
كـاكي: مفردها مكاء وهـو طائر. اجلواء: الواسع من األوديـة. صبحن: من الصبـوح وهو شرب الغداة. السالف (٨١) ا

فلفل: الذي قد ألقيت فيه توابله. : أجود اخلمر وهو ما انعصر من العنب تلقائياً. الرحيق: اخلمر. ا
(٨٢) األرجاء: الـنواحي. األنابيش: العروق. سميت أنابيش ألنهـا تنبش أي تخرج من حتت األرض. العنصُل والعنصَل

بضم الصاد وفتحها: بصل بريٌّ.
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(٢)
معـلقــــة

طَـــرَفــــة بن العَـبْــــد
وهي برواية األَنباري مائة وثالثة أبيات
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طرفة بن العبد

< هو عمرو بن العبد بن سفيان البكري ينتهي نسبه إلى قيس بن ثعلبة أحد فروع قبائل بكر
بن وائل. كان قومه يعيشون في البحرين على اخلليج العربي وطرفة لقبه الذي به اشتهر.

< وهو من أسرة نـبغت في الـشعر فـأبوه أخ لـلمرقش األصـغر وابن أخ لـلمرقش األكـبر. أما أمه
ـتـلـمس. ولـه من أمه أخت شـاعـرة هي اخلـرنق بـنت بـدر فـهي وردة بــنت قـتـادة أخت الـشـاعـر ا

من بني ضبيعة. 
< ولـد طرفـة بـصـحـراء الـبـحـرين والـيمـامـة حـوالي عـام (٨٦) قـبل الـهـجـرة (٥٣٨م) وقـد تـوفي أبوه
يراث  فكـان لذلك أثر شديد وهو صـغير  وعانى طـرفة من ظلم أعمـامه فقد منعـوه وأمه من ا
في نـفسه ظـهـر بوضـوح في شعـره حـيث هجـا أعـمامه  وقـد اتصل بـعـمرو بن هـنـد ملك احلـيرة
وأخـيه قـابـوس ونـادمـهـمـا  وهـجاهـمـا فـاحـتـال أولـهـما لـقـتـله فـُقـتل وهـو ابن عـشـرين سـنـة وكان
أصـغر الـشـعراء سـنـًا وأقلـهم عمـراً. ويـقال في بـعض الـروايات إنه تـوفي عن ست وعـشرين سـنة.
ـؤرخــون عـلى أن اتــصـال طــرفـة بــعـمــرو بن هـنــد كـان ســبــبـاً في قــتـله ويــعـلــلـون ذلك ويــجـمـع ا

بأسباب مختلفة.
< يـسـتـفـاد من شـعـره أن قـومه قـد أنـكـروا عـلـيه إسـرافه في الـلـهـو وإتالفه الـطـارف والـتـليـد من
أمواله وأموال أقـاربه على شهواتـه وملذاته فتـجنبته الـعشيرة وقـاطعته  ولكـنه لم يحفل بذلك

وأخذ يتنقل في أحياء العرب.
< كان طـرفة من كـبار شـعراء الـعصـر اجلاهـلي  فقـد تبـوأ منـزلة عـاليـة في عالـم الشـعر نـوّه بها

القدماء وأشادوا بصاحبها.
< توفي عام (٦٠) قبل الهجرة (٥٦٤م).

✸✸✸✸
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معـلقــــة
«طَـــرَفــــة بن العَـبْــــد»

١ - خلَــــــوْلـــــةَ أَطالل بــــــبُـــــرْقَـــــةِ ثَــــــهْـــــمَـــــدِ

ظَــــلِــــلْـتُ بــــهــــا أَبْــــكِـي وأبْــــكِـي إِلى الــــغَــــدِ

٢ - وُقــوفـــاً بــهـــا صَــحْـــبِي عــلـيَّ مــطـــيَّــهُمْ

يَـــــقُـــــولــــــونَ: ال تَـــــهـــــلِـكْ أَسىً وتَــــــجَـــــلَّـــــدِ

ــــــالـــــــكــــــيَّــــــةِ غُــــــدْوةً ٣ - كــــــأَنَّ حُــــــدوجَ ا

ٍ بــــــالــــــنَّــــــواصِـفِ مِنْ دَدِ خَاليـــــــا سَــــــفِــــــ

ِ ابـنِ يــــامِنٍ ٤ - عَـــــدَوْلِــــيَّـــــة أو مِنْ سَـــــفِــــ

يَــــجُـــورُ بــــهــــا الــــمَـالَّحُ طَـــوْراً ويَــــهْــــتـــدي

ـــاءِ حَــيْـــزومُـــهــا بِـــهــا ٥ - يَـــشُقُّ حَــبَـــابَ ا

كـــمــــا قَــــسَمَ الــــتُّـــرْبَ الـــــمُــــفـــايِـلُ بـــالــــيَـــدِ
✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) خولـة: امرأة من كـلب واألطالل: واحدهـا طلل وهو: مـا شَخَص من آثـار الدار. والـبرقـاء واألبْرَق: رابـية فـيها رمل
وط أو ط وحجارة يختلطان. ثَهمَد: موضع.

(٢) مطيهم : ركائبهم. جتلد: تَصبَّرْ.
ـالكيـة: من بني مـالك بن ضُبـيعـة. اخلاليا : الـسفن الـعظـام. النَّواصف (٣) احلُدوج: مراكب الـنسـاء واحدهـا حِدْج. ا

واحدتها ناصفة: مواضع تتسع من األودية كالرحاب. دَد: اسم واد أو موضع.
(٤) في شرح األنبـاري: العَدَولـية منـسوبة إلى جـزيرة من جزائـر البحـر يقال لـها عَدَوْلى في أسـفل من جزيرة أوال من
الّح: جزر الـبحرين اآلن وفي شرح الـزوزني: قبيلـة من أهل البحـرين. ابن يامن: مالح من أهل هجر. يـجور بها ا

سلوكة. يل بها عن الطرق ا
فايلة وهي ـاء: أمواجه. احليزوم: الصدر. الـمُفـايل: الذي يلعب لعبة لـصبيان األعراب يقال لهـا الفِيال وا (٥) حباب ا
تراب يكـومونه يخـبؤون فيه خـبِياً ثم يـشقُّ الـمُفـايل تلك الكـومة بيـده فيقـسمهـا قسمـ ثم يقول: في أيّ اجلـانب

خبَأت? فإن أصاب ظفر.
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٦ - وفي احلي أَحْـوَى يَـنْفُضُ الــمَـرْدَ شادِن

مُـــــظـــــاهِـــــرُ سِــــمْـــــطَـيْ لُـــــؤلـــــؤٍ وَزبَـــــرْجَــــدِ

٧ - خَــــذُول تُــــراعِي رَبْــــرَبــــاً بــــخَــــمِــــيــــلـــةٍ

تَـــــنَــــــاوَلُ أَطْـــــرافَ الــــــبَـــــرِيــــــرِ وتَـــــرْتَـــــدِي

٨ - وتَـــــبْــــــسِمُ عَـنْ أَلْــــــمَـى كـــــأَنّ مُــــــنَـــــوراً

تَـــــــخَــــــــلَّلَ حُــــــــرَّ الــــــــرَّملِ دِعْـص لـهُ نَـــــــدِي

٩ - سَــــقَـــــتْـهُ إِيَــــاةُ الـــــشَّـــــمْسِ إِالَّ لِـــــثـــــاتِهِ

أُسِفَّ - ولـم تَـــــكـــــدِمْ عَــــــلَـــــيـهِ - بـــــإِثْـــــمِـــــدِ

١٠ - وَوَجْـه كـــأنَّ الــــشَّـــمْسَ حَــــلَّتْ رِداءَهـــا

عَــــــلَــــــيْـهِ نَــــــقِـيُّ الــــــلَّــــــونِ لَـمْ يَــــــتَــــــخَــــــدَّدِ
✸✸✸✸✸✸✸✸

١١ - وإِني ألُمْــضي الــهَـمَّ عِــنــدَ احْــتِــضـارِه
بـــــعَــــوْجـــــاءَ مِـــــرْقـــــالٍ تَــــروحُ وتَـــــغْـــــتَــــدِي

ستقل عنها. مظاهر: يلبس عقدين. سمطي: مثنى (٦) أحوى: في شفته سمرة. الـمَرد: ثمر األراك. شادن: ابن الظبية ا
ة منظومة في خيط. سمط وهو عقد من األحجار الكر

(٧) اخلذُول: التي خـذلت صواحبَـها وأقامت على ولـدها. تراعي: تـرعى مع القطيع ويـرعى معهـا. الربرب: قطـيع الظباء
ـنـزلـة اخلـمل للـقـطـيـفـة. البـريـر: ثـمـرة األراك. تـرتدي : تـهـدَّل عـلـيـها والـبقـر. اخلـمـيـلـة: رمْـلة صـار الـنـبـات فـيهـا 

األغصان فكأن األغصان رداء لها.
ـنوّر: ـدحـون سُمـرة الـلثـة ألنـها تـبـ بيـاض األسـنان. ا ى : األسـمر أي تـبـسم عن ثغـرٍ أسـمرِ الـلـثات وهم  (٨) األ
. الدّعص: كـثيب من الـرمل. ندي: رطب األقحـوان الذي قـد ظهـر نَوْره أي زهـره. حرُّ الـرمل: أكرمه وأحـسـنه لونـاً

في أسفله ماء.
عنى (٩) سقته إيـاةُ الشَّمس: حَـسَّنَتْه وبـيَّضته وأشـربَتْه حُسـنًا. إياة الـشمس: ضَوؤهـا وشُعاعـها. أُسفّ : ذُرّ علـيه وا

على اللثة. لم تكدم: لم تعض أي أنها مترفة وليست شرهة. اإلثمد: الكحل.
(١٠) حَلَّـت رداءَها عـليـه: ألقت عـلـيه حُسـنَـها وبـهـجتَـهـا فالـرداء هـا هنـا: احلـسن واجلمـال. الـتخـدُّد: اضـطرابُ اجلـلد

واسترخاء اللحم أي التغضن والترهل.
(١١) احتضاره: حضوره وحلوله ونُزوله بساحتي. العوجاء: هزيلة لكثرة األسفار. مرقال: سريعة السير.



- ٣١ - 

١٢ - أَمُــــونٍ كـــــأَلــــواحِ اإلرَانِ نَــــسَـــــأْتُــــهــــا
عَــــــــلَـى الحِـبٍ كــــــــأَنَّـه ظَــــــــهْــــــــرُ بُــــــــرْجُـــــــدِ

١٣ - تُـــبَــارِي عِـــتَــاقـــاً نــاجِـــيــاتٍ وأَتْـــبــعَتْ
وَظِــــيــــفــــاً وَظِــــيــــفــــاً فــــوقَ مَــــوْرٍ مُــــعــــبَّـــدِ

١٤ - تَـــرَبَّــعتِ الـــقُــفَّــيْنِ بـــالــشَّـــوْلِ تَــرتَــعي
حَــــــــــدَائـقَ مَــــــــــوْلِـي األَسِــــــــــرَّةِ أَغْــــــــــيَــــــــــدِ

١٥ - تَــرِيـعُ إلى صَــوتِ الــــمُــهــيـبِ وتَــتَّــقِي
بِــــــذِي خُـــــصَـلٍ رَوعــــــاتِ أَكْـــــلَـفَ مُـــــلْــــــبَـــــدِ

١٦ - كـــأَنَّ جَـــنــــاحَيْ مَـــضْـــرَحِـيٍّ تَـــكـــنَّـــفَـــا
ِـــسْـــرَدِ حِـــفَـــافَـــيـهِ شُـــكَّـــا في الــــعَـــسِـــيبِ 

١٧ - فــــطَــــوْراً به خَــــلْـفَ الــــزَّمــــيلِ وتــــارةً
عـــــــلـى حَـــــــشِفٍ كـــــــالـــــــشَّـن ذاوٍ مُـــــــجَــــــدَّدِ

وثَّـقـة اخللْق الـتي يُـؤمَن عِـثارُهـا وزلَـلُـها. اإلران: تـابـوت كانـوا يـجعـلـون فيـه سادتـهم وكـبراءهم. (١٢) األمـون: النـاقـة ا
سـالك. البرُجُد: كساء نـسأة وهي العصا. الحب: طـريق مُنقاد واضح ا نسأتـها: زجرتها حمـلتُها على الـسَّير با

فيه خطوط وطرائق. ظهر برجد: وسَطه.
(١٣) تـباري: جتـاري وتـنافس. الـعِـتاق: الـكـرام من اإلبل البـيض. الـناجـيـات: السـراع. وأتْـبعتْ وظـيـفاً وظـيفـاً: وأتـبعت
الـنـاقـةُ وظـيفَ يـدهـا وظـيفَ رجـلهـا. الـوظـيـفـان في الـيـدين: مـا بـ الـرُّسغـ إلى الـركـبـتـ وفي الـرجـلـ مـا ب

عبَّد: الذي وُطئ حتَّى ذهب نبتُه وأثَّر فيه الناس. ور: الطريق. ا . ا الرُّسغ إلى العرقوب
(١٤) تربـعت: رعَت الربـيع. القُف: ما ارتـفع من األرض في غِلَظ وصالبـة ولم يبـلغْ أن يكون جـبالً في ارتفـاعه. الشوَّل:
يزان أي جـمع شائـلة وهي التي قـد أتى علـيها من نـتاجهـا ثمانـية أشـهر فخـفَّت بطونُـها وضـروعُها كـما يشـول ا
ـطر الـثاني من أمـطار الـسنة. ولي: أرض أصـابهـا مطـرُ الوليّ وهو ا يخف. تـرتعي: ترعى. احلـدائق: الريـاض. ا

نْثني من النعمة الناعم اخللق. . األغيد: الريان ا األسرة: بطون األودية وهي أفضلها كألً
ـهيب هـا هنا فحـلها. وتـتَّقي بذي هـيب: وهو الذي يـصيح بهـا: هَوْبَ هَوْبَ وا (١٥) تريع: تَعـطف وترجع إلى راعيـها. ا
خُـصل: وتتـقي الـفحل بـذنب ذي خُـصل مجـتـمعـة من الشـعـر. األكلف: األحـمـر يضـرب إلى الـسَّواد. مـلبَـد: مـتلـبد

الوبر. الروعات: الفزع.
(١٦) مَـضرحيٍّ : الـعتـيق من النسـور يضـرب إلى البـياض. تكـنَّفـا: صارا من جانـبيه. حـفافـاه: جانبـاه. العـسيب: عظْم

ِثقب. سرد: اخملصف اخملراز ا الذنب. ا
: الـقربـة اخلَلَق. ذاو : ذابل. (١٧) طوراً: تـارة. به: أي بالـذنب. الزمـيل: الرّديف. حـشف: ضرع جـاف ال ل فـيه. الشَّنّ

. اجملدَّد: الذاهب الل
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١٨ - لــهـا فَــخِــذانِ أُكــمِلَ الــنَّـحْضُ فــيــهِــمـا
كــــــأَنَّــــــهُــــــمــــــا بــــــابَـــــا مُــــــنِــــــيـفٍ مُــــــمَـــــرَّدِ

١٩ - وَطيُّ مَــــــحَـــــالٍ كـــــاحلَـــــنِـي خُـــــلـــــوفُهُ
وأَجْــــــــرِنَــــــــة لُــــــــزَّتْ بــــــــدَأْيٍ مُــــــــنــــــــضَّـــــــدِ

٢٠ - كـــأَنَّ كِـــنـــاسَيْ ضـــالَـــةٍ يَـــكْـــنُـــفـــانِـــهــا
وأَطْــــــرَ قِـــــــسِـيٍّ تَـــــــحْـتَ صُـــــــلْـبٍ مُـــــــؤَيَّــــــدِ

٢١ - لــــهـــــا مِــــرفَـــــقــــانِ أَفْـــــتَالنِ كــــأَنَّـــــمــــا
تَـــــــمُــــــرُّ بـــــــسَـــــــلْـــــــمَـيْ دالِـجٍ مُـــــــتَـــــــشَــــــددِ

٢٢ - كَــــقَــــنْــــطَــــرةِ الــــرُّومي أَقْــــسَـمَ رَبُّــــهـــا
لــــتُـــــكْــــتَـــــنَــــفـــــاً حَــــتَّـى تُــــشَـــــادَ بــــقَـــــرْمَــــدِ

٢٣ - صُـهَــابــيَّــةُ الــعُــثْـنُــونِ مُــوجَــدَةُ الــقَـرَا
بَـــــعِـــــيـــــدةُ وَخْـــــدِ الــــــرجْلِ مَـــــوَّارةُ الـــــيَـــــدِ

ملَّس ـمرَّد: ا . النَّـحض: اللحم. كأنـهما بابـا منيف : كأنَّ الـفخذين بابَـا قصر منـيف أي عال ومُشرف. ا َّ (١٨) أكمل: َ
طوّل. وا

. اخلُـلـوف: مـآخـيـر : الـقـسيّ (١٩) طي مـحـال: أي لـهـا مَـحـال مــطـوّيـة. احملـال: مـفـردهـا مـحـالـة وهي الـفـقـرات. احلـنيّ
األضالع الـضلـع القـصيـرة التي تـلي اخلاصـرة. لُزَّت: قُـرن بعـضهـا إلى بعض فـانضـمّت واشتـدت. أجرنـة: جمع

جران وهو باطن احللقوم. الدأي: خرزات الظهر والعنق مفردها دأية. منضد: مرتب بدقة.
(٢٠) الـكـنـاس: بـيت يـحـفـره الـوحش في أصل الـشـجـرة لـيـستـظل بـه. الضـال: الـسـدر الـبـرّي. يـكـنـفـانـهـا: يـكونـان في
ـعطوف أطـور: هو ا ناحـيتـيهـا. أطْر قـسيّ: أي قسـيّ معـوجة مـنحـنية ومـثنـية حتـت صُلـبهـا يعنـي ضلـوعهـا. وا

نحني. صلب: ظهر صلب. مؤيد: قوي. قوّس وا ا
(٢١) أفتَالن: قـويان شديدان. السَّـلْم: الدَّلو ذات العـروة الواحدة. الدَّالج: الـذي يأخذ الدَّلـو من البئر إلى احلوض أي

شي حتى يصبَّها فيه.
: تُؤتَى من أكنافها يعني القنطرة. أكنافها: نواحيها. حتَّى تُشاد: حتى تُبنى وتُرفع. القَرمَد: اآلجُرّ. (٢٢) لتُكتَنَفاً

(٢٣) الصُّهـابية: التي لـونها يَضـرب إلى الصُّهبـة وهي احلمرة. الـعثنون: مـا حتت حلييهـا من الشَّعَر. مـوجَدة: شَديدة
وقوية. الـقَرا: الظهر. وَخْـدها : زجّها برجـلها إلى خَلْف أي ترمي بـرجلها إلى خلـفها رمياً واسـعاً وذلك لسعة ما

ب رجليها. موّارة: متواصلة احلركة.
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٢٤ - أُمِـــرَّتْ يَــدَاهـــا فَـــتْلَ شَـــزْرٍ وأُجْــنِـــحَتْ
لــــهــــا عَــــضُــــداهــــا في سَــــقِــــيفٍ مُــــســــنَّــــدِ

٢٥ - جَـــــنُــــوح دُفَـــــاق عَـــــنْـــــدَل ثمَّ أُفِـــــرعَتْ
لــــهــــا كَــــتِــــفَــــاهــــا في مُــــعَــــالـىً مُــــصَــــعَّـــدِ

٢٦ - كــــأنَّ عُـــلُـــوبَ الــــنـــسْعِ فـي دَأَيـــاتِـــهـــا
مَــــــوَاردُ مِنْ خَــــــلْــــــقـــــاءَ فـي ظَـــــهْــــــرِ قَـــــرْدَدِ

ُ كـــــأَنَّــــهــــا ٢٧ - تَالقَـى وأَحْــــيــــانـــــاً تَــــبِــــ
بَـــــــنَــــــــائِقُ غُـــــــرٌّ فـي قَـــــــمـــــــيـصٍ مُـــــــقَـــــــدَّدِ

٢٨ - وأَتْــــــلَـعُ نَـــــهَّــــــاض إذا صَــــــعَّــــــدَتْ بهِ
كـــــسُــــكَّــــانِ بُــــوصـيٍّ بــــدِجْــــلَـــــةَ مُــــصْــــعِــــدِ

٢٩ - وجُــــمْـــجُــــمَــــة مِـــثـلُ الـــعَـالةِ كـــأَنّــــمـــا
وَعَى الـــمُـــلْــتَـــقَى مـــنــهـــا إلى حَــرْفِ مِـــبْــرَدِ

(٢٤) أمِرَّت : فُـتـلت فتـالً شديـداً ومـحكـمـاً. فَتْـلَ شزْر: مـعـناه عـلى الـيسـار يـعـني بذلك جتـافي عـضـديهـا عن جـنبـيـها.
أُجنحت: أمـيلت إلى خـارج. السقـيف: هنا زَورهـا وما فوقه. وأصل الـسَّقـيف صفائح حـجارة فيـقول: كأنَّ ظـهرها

سقائف حجارة. مسنَّد: صفائح حجارة مسند بعضها إلى بعض.
سرعـة. العَنْدَل: عـظيمة تدفـقة في جريهـا ا (٢٥) اجلَنوح: التي تَـجنح في سيـرها فتـعتمد عـلى أحد شقـيَّها. الدُّفـاق: ا

عنى نفسه. صعد با رتفع إلى فوق وكذلك ا عالى: ا الرأس. أفرعت: علت وأشرفت. ا
لساء صفة الصخرة. القردد: أرض صلبة مستوية. موارد: ضفورة. اخلَلْقاء: ا (٢٦) العُلوب: اآلثار. النسع: السيور ا

طُرق.
: تفـرّق تبعـد. بنـائق: مفـردها بنـيقـة وهي ما يوصـل به بدن الثـوب أو الدرع لـيتسع. (٢٧) تالقى: تتالقى تـتصل. تبـ

فصل. شقَّق ا قدَّد: ا : البيض . ا الغُرّ
(٢٨) أتْلَع: طويل الـعنق. نهاض: ينهض في السير كثـير االرتفاع. سكان: دفّة. البوصيُّ: السـفينة. مصعد: سائر ضد

التيار.
لتقى: يعني كل شأن من شؤون الرأس وشؤون الرأس: ملتقى قبائله (٢٩) العالة: السـندان. وعَى: اجتمع والتقى. ا
برد لـلحُزوز الـتي فيه فيـقول: في جمـجمتـها نتوٌّ فيقول: هـذه اجلمجـمة كأنّـها قطـعة واحدة في الـتئامهـا وخصّ ا

غير مرتفع.
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٣٠ - ووَجـه كــقِــرطَــاسِ الــشَّـــآمِي ومِــشْــفَــر
كــــــسِـــــبْـتِ الــــــيَـــــمَــــــاني قَــــــدُّهُ لم يُــــــحَـــــرَّدِ

ــاوِيَّـــتَــيْـنِ اسْــتَـــكــنَّـــتَــا ٣١ - وعَـــيْـــنــانِ كـــا
بِـــكـــهْـــفَـيْ حِـــجَـــاجَيْ صَـــخْـــرةٍ قَـــلْتِ مَـــوْرِدِ

٣٢ - طَـــحُـــورانِ عُــوَّارَ الـــقَـــذَى فَــتَـــراهُـــمــا
كَـــــمَــــــكْـــــحُـــــولَــــــتَيْ مَـــــذْعُــــــورةٍ أُم فَـــــرقَـــــدِ

٣٣ - وصــادِقَـتَــا سَــمْعِ الــتَّــوَجُّسِ لــلــسُّـرَى
لِــــــهَــــــجْسٍ خَــــــفِـيٍّ أو لِــــــصَــــــوْتٍ مُــــــنَــــــدَّدِ

٣٤ - مُــؤلَّـــلَــتـــانِ تَــعْـــرِفُ الــعِــتْـقَ فــيـــهــمــا
كـــــســـــامِـــــعَـــــتَيْ شَـــــاةٍ بِـــــحَـــــوْمَـلَ مُـــــفْــــرَدِ

٣٥ - وأَرْوَعُ نـــــــبَّــــــاض أَحَــــــذُّ مُـــــــلَــــــمْـــــــلَم
كَــــمِــــرْداةِ صَـــخْــــرٍ فـي صَــــفـــيـحٍ مُــــصَــــمَّـــدِ

شفر: شفة الـبعير. السبت: جلود البقـر إذا دُبغت بالقرَظ فأراد أن مشافرَها (٣٠) وجه: أي أنه عتيق لـيس فيه شعر. ا
طِـوال كـأنَّـها نـعـال الـسـبت. قَـدّه: قطـعه. يـصف الـنـاقـة بـأنهـا شـابـة فـتـيـة ألن الهـرمـة تـمـيل مـشافـرهـا. الـتـحـريد:

اضطراب القطع وتفاوته.
رآتان. أي أن عينـيها نقـيتان من األقذاء. استـكنَّتا: حـلّتا في كنّ استقـرتا في ملجـأ. احلجاج: العظم اويتـان: ا (٣١) ا
ـاء. قلت مـورد: قـلت يُتـخذ ـشرف عـلى العـ الـذي ينـبُت علـيه احلـاجب. القَـلْت: نُـقرة في اجلـبل يَـستـنقع فـيـها ا ا

مورداً.
(٣٢) طحوران:: تـرميان عُوّار الـقذَى. العُـوار: القطعـة من الرمد. كـمكحولـتي مذعورة: كـعيني بقـرة مذعورة وإذا كانت

مذعورة كان أحدّ لنظرها وأرشق لها. الفرقَد: ولد البقرة الوحشية.
(٣٣) صادقتـا سمع التـوجُّس: يعني أذنَـيها أي ال تـكذبـها إذا سمـعت النبـأة. التوجس: الـتسمع. الـسُّرى: السـير ليالً.

الهجس: احلركة. التنديد: رفع الصوت.
(٣٤) مـؤلـلَّـتـان: مـحـدّدتـان ودقـيـقـتـان مـثل األلّـة وهي احلـربـة. الـعـتق: األصـالـة. سـامـعـة: أذن. والـشـاة هـا هـنـا: الـثـور

الوحشي. حومل : اسم موضع. 
(٣٥) أروع: يعـني قـلـبـهـا وهـو احلـديد الـسَّـريع االرتـيـاع لـفـرط ذكـائه. نـباض: كـثـيـر الـنـبض واحلـركـة. األحـذ: الذكيُّ
رداة: صـخرة تدق الـصخـور بها. الـصفيح: الـصخر اخلفيف والـسريع. مـلملم: مـجتمع األجـزاء شديـد وصلب. ا

صمَّد: الصلب احملكم. العريض. ا
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٣٦ - وإنْ شِـئتُ سَامَـى واسِطَ الكُـورِ رأْسُها
وعـــامَتْ بـــضَـــبْـــعَـــيْـــهــا نَـــجَـــاءَ اخلَـــفَـــيْــدَدِ

٣٧ - وإنْ شــئْتُ لم تُــرقلْ وإِنْ شــئْتُ أَرْقــلَتْ
مَــــخَــــافَـــــةَ مَــــلْــــوِيٍّ مـن الــــقِــــد مُـــــحْــــصَــــدِ

٣٨ - وأَعْـــــلَـمُ مَـــــخْــــــرُوت مِنَ األَنْـفِ مَـــــارِن
عَــــــتِــــــيـق مَــــــتـى تَــــــرْجُـمْ بهِ األَرضَ تَــــــزْدَدِ

٣٩ - عـلَى مِـثْـلـهـا أَمْـضِي إذا قـالَ صَـاحِـبي
أال لـــــيْـــــتَــــنـي أَفْـــــديكَ مِـــــنْــــهـــــا وأَفْـــــتَــــدي

٤٠ - وجــاشَتْ إلــيهِ الــنَّــفْسُ خَــوْفـاً وَخَــالَهُ
مُـــصــابـــاً ولَــوْ أَمـــسى عـــلَى غَـــيْــرِ مَـــرْصَــدِ

٤١ - إذا الـقــومُ قـالــوا مَنْ فَـتىً خِــلْتُ أَنَّـني
عُــــــــنِـــــــيتُ فــــــــلم أَكْــــــــسَلْ ولـم أَتَـــــــبَـــــــلَّـــــــدِ

٤٢ - أحَــلْتُ عــلَــيْـــهــا بــالــقَــطــيعِ فــأَجْــذَمَتْ
وقــــــدْ خَـبَّ آلُ األمْـــــــعَـــــــزِ الـــــــمُـــــــتَـــــــوَقــــــدِ

(٣٦) سامَى: عـالَى نافس في الـعلو. واسط الـكور: الـعود الـذي ب مـوركة الرَّحل ومـؤخرته. الـكور: الـرَّحْل. ضَبْـعاها:
عضُداها. النجاء: السرعة. اخلفيدد: ذكر النعام.

. القد: سيـر من اجللد غير مـدبوغ. احملصَد: الـشديد الفتل (٣٧) اإلرقال: دون العَـدْو وفوق السيـر. ملويّ: سوط ملـويّ
وثق. احملكم وا

ـارن: القسـم الل من األنف. ثـقوب. ا ـشفر وكـل اإلبل عُلْم والـعلم: شقٌّ في الـشَّفة الـعلـيا. اخملـروت: ا (٣٨) األعلم: ا
. متى ترجم به األرض: إذا أومأت برأسها إلى األرض اشتد سيرها. عتيق: كر

(٣٩) أفديك منها وأفتدي: إذا اشتد األمر وقال الصاحب ليتني أستطيع إنقاذك وإنقاذ نفسي.
: ظن أنه هـالك. على غـير مـرصد: ال (٤٠) جـاشت: تـصاعـدت أنفـاسهـا وغلت وارتـفـعت إليه من اخلـوف. وخاله مـصابـاً

يرصده عدو.
همة. (٤١) من فتى: أي من يستطيع القيام بهذه ا

(٤٢) أحلت: أقبـلتُ عليها بالسـوط. القطيع: السوط. أجذمت: أسرعت. خبّ : جـرى واضطرب وذلك عند اشتداد احلرّ.
لتهب. توقّد: الذي يتوقّد باحلَرّ ا كان الغليظ الكثير احلصى. ا عزاء : ا اآلل: السراب. األمعز وا
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٤٣ - فَــــذالَتْ كَـــمَــــا ذالَتْ وَلِـــيــــدةُ مَـــجْـــلِسٍ
تُــــــري رَبَّـــــــهـــــــا أَذيْـــــــالَ سَــــــحْـلٍ مُـــــــمَــــــدَّدِ

✸✸✸✸✸✸✸✸

٤٤ - ولَـــــسْـتُ بـــــحَالَّلِ الـــــتـالعِ مَـــــخَـــــافــــةً
ولــــكـنْ مَــــتَـى يَــــسْـــــتَــــرْفِـــــدِ الــــقَـــــوْمُ أَرْفِــــدِ

٤٥ - وإنْ تَـبْــغِـني في حَـلْــقَـةِ الـقَــوْم تَـلـقَـنِي
وإِنْ تَــقْــتَــنِــصْــني فـي احلَــوانــيتِ تَــصْــطَــدِ

٤٦ - مَــتَـى تَــأْتِـــني أَصْــبَـــحْكَ كَـــأْســاً رَوِيَّــةً
وإنْ كــــنتَ عــــنــــهــــا غــــانِــــيــــاً فَــــآغْنَ وآزْدَدِ

٤٧ - وإِنْ يَـــلْـــتَـقِ احلَيُّ اجلَــــمـــيعُ تُـالقِـــنِي
ِ الـــــمُــــصَــــمَّــــدِ إلـى ذِرْوةِ الــــبَــــيْـتِ الــــكَــــر

٤٨ - نَــدَامَـــايَ بِــيـض كــالـــنُّــجُـــومِ وقَــيْـــنَــة
َ بُـــــرْدٍ ومُـــــجْـــــسَـــــدِ تَـــــرُوحُ إلــــــيْـــــنـــــا بـــــ

٤٩ - رَحِــيب قِــطــابُ اجلَــيْبِ مــنْـهــا رفِــيــقَـة
بــــجَـس الــــنَّـــــدامَى بَـــــضَّــــةُ الــــــمُــــتَـــــجَــــرَّدِ

دد: طويل. (٤٣) ذالت: ماست في مشيتها وتبخترت. الوليدة: الصّبية واجلارية. سحل: ثوب أبيض. 
: مـخافة الـضيـوفة وطالـبي العـطاء. يسـترفد: اء ينـصبُّ في الوادي تـسترُ من نـزل فيـها. مخـافةً (٤٤) الـتالع: مجـاري ا

يطلب العون والعطاء.
(٤٥) تبغني: تطلبني جتدني مع الشُرّاب. احلوانيت: بيوت اخلمارين.

: أي مُرْوٍ. (٤٦) الصبوح : شرب الغداة. إناء رويٌّ
صمّد: الذي يعمده الناس ويقصدونه لرفعته وشرفه. (٤٧) احلي: العشيرة. ذروة كل شيء : أعاله. ا

(٤٨) نداماي: رفـاقي في الشراب. بيض: أوالد حرائر نقيون في أصلهم وخُلقـهم وخَلقهم. القينة: األمة مغنيةً كانت أو
غيـر مغـنيـة. تروح إلـينـا: تتـردد علـينـا. ب بـرد ومجـسد: أي عـليـها بـرد ومجـسد. الـبرد: الـثوب. واجملـسد: الـثوب

صبوغ بالزعفران وهو القميص الذي يلي اجلسم مباشرة. ا
(٤٩) رحيب: واسع. قطـاب اجليب: مجتمع اجليب طـوق الثوب. رفيقة: لطـيفة. البضّة: الـبيضاء الرقيقـة اجللد الناعمة.

تعري أو الظاهر من جسمها. تجرَّد: ا سهم إياها. ا جسّ الندامى : 
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٥٠ - إذا نَـحْـنُ قُـلْـنـا أَسْـمِـعــيـنـا انْـبَـرَتْ لَـنـا
عــــلَـى رِسْـــــلِــــهـــــا مَـــــطْـــــروفَــــةً لـم تَـــــشَــــدَّدِ

٥١ - وَمَـــا زالَ تَـــشْـــرابي اخلُـــمُـــورَ ولَـــذَّتِي
وَبَـــيْــــعِي وإِنْــــفــــاقِي طَــــرِيــــفِي ومُــــتْــــلَـــدِي

٥٢ - إلى أنْ تَــحَــامَــتْــنِي الــعَــشــيــرَةُ كــلُّــهـا
وأُفــــرِدْتُ إِفْـــــرادَ الــــبَـــــعِــــيـــــرِ الـــــمُـــــعَــــبَّــــدِ

٥٣ - رأيتُ بَــــنِي غَــــبْــــراءَ ال يُـــنــــكِـــرونَــــني
وَال أَهْلُ هَـــــــذَاكَ الـــــــطــــــرافِ الــــــــمُـــــــمَــــــدَّدِ

✸✸✸✸✸✸✸✸

٥٤ - أال أيُّـــهــــذا الالئِــــمِي أشْــــهَــــدَ الـــوَغَى
وأنْ أَحْـــضُــــرَ الـــلَّــــذَّاتِ هَلْ أنـتَ مُـــخْــــلِـــدِي

٥٥ - فــإنْ كُـــنْتَ ال تَـــسْــطِـــيعُ دَفْعَ مَـــنـــيَّــتي
ـــــا مَـــــلَـــــكَـتْ يــــدي فَـــــدَعْـــــني أُبـــــادِرْهـــــا 

٥٦ - فـــلـــوال ثالث هُنَّ مِنْ عِـــيـــشَـــةِ الــفَـــتَى
وجَـــــــدكَ لـم أحْـــــــفِـلْ مَـــــــتَـى قـــــــامَ عُـــــــوَّدي

٥٧ - فـــمِـــنْـــهُنَّ سَـــبْـقُ الـــعَـــاذِالتِ بـــشَـــرْبــةٍ
ــــاءِ تُـــــزْبِــــدِ كُـــــمَــــيْـتٍ مــــتـى مــــا تُـــــعْلَ بـــــا

(٥٠) انـبـرت لـنـا: اهتـمت بـنـا وأخـذت في مـا يطـلب مـنـهـا فغـنّت. عـلى رسـلـهـا: بتـمـهل وتـلـطف وهـدوء. مطـروفـة: فـاترة
الطرف.

وروث عن اآلباء. ال القد ا (٥١) الطريف: ما استحدثه الرجل واكتسبه من مال. والتالد والتليد: ا
عزول عن بقية القطيع لئال يعديه بجربه. دهون بالقطران وا عّبد: ا (٥٢) حتامتني: جتنبتني واعتزلتني. أفردت: ُعزلت. ا

تد من اجللد كناية عن يسر أهله وغناهم.  مدد: بيت طويل و (٥٣) بنو غبراء: الصعاليك والفقراء. الطراف ا
(٥٤) الوغى: صوت األبطال في احلرب ثم جعل اسماً للحرب. اخللود: البقاء.

وت. أبادرها: أسبقها بإنفاق ما ملكت يدي في لذاتي. نية: ا (٥٥) ا
رض. . عوّدي : زوّاري في ا (٥٦) وجدّك: قسماً بحظك. متى قام عودي: متى متّ

بادأة بشـرب اخلمر قبل لـوم العاذالت. الكـميت: اخلمر احلـمراء الضاربـة إلى السواد ألنها من (٥٧) سبق العـاذالت: ا
اء. اء: يُصبّ عليها ا العنب األسود. تُعل با
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٥٨ - وكَــري إذا نَــادَى الــمُــضَــافُ مُــحَــنَّــبـاً
كَـــسِــــيْــــدِ الــــغَـــضــــا نَــــبَّـــهْــــتَهُ الـــــمُــــتَـــوَردِ

٥٩ - وتَـقْصِـيرُ يَـوْمِ الـدَّجْنِ والدَّجْنُ مُـعْجِب
بــــبَــــهْـــكَــــنَــــةٍ تَــــحْتَ اخلِــــبـــاءِ الـــــمُــــعَــــمَّـــدِ

٦٠ - كـــأنَّ الــــبُــــرِيْنَ والــــدَّمَـــالــــيجَ عُــــلـــقَتْ
عـــــلـى عُـــــشَــــــرٍ أو خِــــــرْوَعٍ لم يُــــــخَــــــضَّـــــدِ

٦١ - ذَرِيــنـي أُرَوي هَــامَـــتِي فـي حَــيـــاتِـــهــا
مَـــــخَــــافـــــةَ شِـــــرْبٍ في احلـــــيـــــاة مُـــــصَــــرَّدِ

٦٢ - كَـــــرِ يُـــــروي نَـــــفْــــسَـهُ في حَـــــيـــــاتهِ
ســـتَـــعَـــلمُ إنْ مُـــتْــــنـــا غَـــداً أَيُّـــنـــا الـــصَّـــدِي

ـــــالهِ ٦٣ - أَرَى قَــــبْـــــرَ نَـــــحّـــــامٍ بَـــــخِـــــيلٍ 
كَــــقَــــبْــــرِ غَــــوِيٍّ فـي الــــبَــــطَــــالــــةِ مُــــفْــــسِــــدِ

٦٤ - تَــرَى جُــثَْــوتَـــيْنِ منْ تُــرابٍ عـــلَــيْــهِــمــا
صَــــــفَـــــائِـحُ صُمٌّ مـنْ صَـــــفِــــــيحٍ مُــــــنـــــضَّـــــدِ

٦٥ - أَرَى الــمَوْتَ يَـعْـتَـامُ الكِـرامَ وَيَـصْـطَفي
عَـــقِــــيــــلــــةَ مــــالِ الــــفــــاحِـشِ الـــــمُــــتَــــشَـــددِ

ذعور. احملـنَّـب من اخليل: الذي في عظامه انحناء. السيد: درَك اخلائف وا ضاف: ا (٥٨) الكـرُّ : الرجوع والعطف. ا
اء.  تــورد: الذي يطــلب ا الذئب وذئب الغضا أخبث الذئاب. الغضا: الشجر. نبهته : هيجتـه. ا

رفوع بالعمد. عمّد : ا رآة التامة اخللق. ا (٥٩) يوم الدجن: يوم ندى وغيم يطبق اآلفاق مع قطر خفيف. البهكنة: ا
(٦٠) الـبرين: اخلالخـيل. الدمـاليج: األسـاور. العـشر : شـجر أمـلس مستـو ضعـيف العـود شبه عـظامـها وذراعـيها به.

اخلروع: كل نبت ناعم. لم يخضّد: لم يُثن شبه ساقيها وعضديها به في نعومته.
تقطع. قلَّل ا صَّرد: ا (٦١) ذريني: دعيني اتركيني. هامتي: رأسي. ا

(٦٢) الصدي: العطشان الظمآن.
سرف الضال. بذر ا (٦٣) النحام: البخيلُ. الغويّ: ا

رتب على القبر. نضّد : ا (٦٤) اجلثــوة: التـراب اجملمـوع. الصفائح: احلجارة العراض. ا
مسِك. تشدّد: البخيل ا (٦٥) يعتام: يختار. عقيلة كل شيء: أنفسه عند أهله. الفاحش: شديد الثراء والبخل في آن واحد. ا
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٦٦ - أَرَى الــعَـيْـشَ كَـنْــزاً نــاقـصــاً كلَّ لــيــلـةٍ
ومـــــا تَــــنْـــــقُصِ األيَّــــامُ والـــــدَّهْــــرُ يَـــــنْــــفَــــدِ

ــوتَ مـــا أَخْــطــأَ الــفَــتَى ٦٧ - لَــعَــمْــرُكَ إنَّ ا
لَـــكَـــالـــطـــوَلِ الـــمُـــرْخَى وَثِـــنْـــيـــاهُ في الـــيَــدِ
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٦٨ - فَــــمَـــا لـي أَرانِي وابْنَ عــــميَ مَــــالِــــكـــاً
مَـــــتَـى أَدْنُ مـــــنـهُ يَـــــنْـــــأَ عــــــني ويَــــــبْـــــعُـــــدِ

٦٩ - يَــــلُـــــومُ وَمَـــــا أَدْري عَالمَ يَـــــلُــــومُـــــني
كـــــمـــــا المَـــــنِي فـي احلي قُـــــرْطُ بْـنُ أَعْـــــبَــــدِ

٧٠ - وَأَيْــــأسَــــنِي مِـنْ كُل خَــــيْــــرٍ طَــــلــــبْــــتُهُ
كـــــأنّـــــا وَضَـــــعْـــــنـــــاهُ إلـى رَمْسِ مُـــــلْـــــحَـــــدِ

٧١ - عــــلَى غَـــيْــــرِ ذَنْبٍ قـــلــــتُهُ غَـــيْــــرَ أَنَّـــني
نَــــشَــــدْتُ فــــلـم أُغْــــفِـلْ حَــــمُــــولـــــةَ مَــــعْــــبَــــدِ

٧٢ - وقَـــــــرَّبْتُ بـــــــالـــــــقُــــــرْبَـى وَجَـــــــدكَ إنَّهُ
مَـــــتَـى يَكُ أَمْـــــر لِــــــلـــــنَّـــــكـــــيـــــثَـــــةِ أَشْـــــهَـــــدِ

٧٣ - وإنْ أُدْعَ فـي اجلُـلَّى أَكُـنْ منْ حُـمَــاتِــهـا
وإنْ يَـــــأْتِكَ األَعْــــــداءُ بـــــاجلَـــــهْــــــدِ أَجْـــــهَـــــدِ

(٦٦) ينفد: يذهب ينتهي يفنى ويتالشى.
ـرسل. ثـنـياه: ـرخى: ا (٦٧) لـعمـرك: وحـيـاتك. الـطوَل : حـبل طـويل تـربط به الـدابـة يُـطوَّل لـهـا في الـكأل حـتى تـرعاه. ا

طرفاه.
(٦٨) أدنو: أقترب. ينأى: يبتعد.

. (٦٩) قرط بن أعبد: رجل من عشيرة الشاعر األقرب
(٧٠) أيأسني: جعلني أشعر باليأس أحبطني. رمس ملحد: قبر ذو حلد.
(٧١) نشدت: طلبت. احلمولة: اإلبل التي يُحمل عليها. معبد: أخو طرفة.

بـالغة في (٧٢) وقـربت بالـقربى: أدلـلت على مـالك بالـقربى أي أدللت عـلى ابن عمي بـالقـرابة. الـنكـيثة: شـدة النـفس وا
بذل اجلهد وأقصى الطاقة. وجدك: أي وحظك.
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٧٤ - وإنْ يَـقْـذِفــوا بـالــقَـدْعِ عِـرْضَـكَ أَسْـقِـهمْ
ــــوتِ قَـــبْلَ الــــتَّـــنَـــجُّـــدِ بـــشُــــرْبِ حِـــيَـــاضِ ا

٧٥ - بِـالَ حَـــــدثٍ أَحْـــــدَثْــــــتُهُ وَكَــــــمُـــــحْـــــدِثٍ
هِـــجَــــائي وَقَـــذْفِـي بـــالــــشَّـــكَــــاةِ ومُـــطْـــرَدي

٧٦ - فَـــلَــــوْ كـــانَ مَـــوْاليَ امْــــرأً هُـــوَ غَـــيْـــرُهُ
لَـــــــفَــــــــرَّجَ كَـــــــرْبـي أَوْ ألَنْـــــــظَـــــــرَنِـي غَـــــــدِي

٧٧ - ولـــــكنَّ مَــــوْاليَ امْـــــرُؤ هُــــوَ خَـــــانِــــقي
عـــلَى الـــشُّـــكـــر والـــتَّـــسْـــآلِ أَوْ أَنَـــا مُـــفْـــتَـــدِ

٧٨ - وظُــلْمُ ذَوِي الـــقُــرْبَى أَشَـــدُّ مَــضــاضَــةً
عـــلى الــــمَــرْءِ مِـنْ وَقْعِ احلُــســـامِ الــــمُــهَـــنَّــدِ

٧٩ - فَــــذَرْنِـي وَخُــــلْــــقِي إنَّــــنـي لَكَ شــــاكِــــر
ولَــــوْ حَلَّ بَــــيْــــتي نــــائـــيــــاً عِــــنْـــدَ ضَــــرْغَـــدِ

٨٠ - فــلَــوْ شــاءَ ربـي كــنتُ قَــيْسَ بْنَ خــالــدٍ
ولــــوْ شــــاءَ رَبـي كــــنتُ عَـــــمْــــرَو بْنَ مَــــرْثَــــدِ

٨١ - فَــأَصْـــبَـــحْتُ ذا مـــالٍ كــثـــيـــرٍ وَعَــادَنِي
بَــــــــنُــــــــونَ كِــــــــرام ســــــــادة لِـــــــــمُــــــــسَــــــــوَّدِ
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دح والذم من اإلنسان. قبل التنّجد: أي أقتلهم قبل أن أتهددهم. (٧٤) القدع: اللفظ القبيح وشدة الشتم. العرض: موضع ا
. ومـطـردي: أي (٧٥) بال حـدث: بال جـرم كـان مـني. كـمـحـدِث: أراد الـرجـل الـذي هـجـاني كـرجل أحـدث حـدثـاً عـظـيـمـاً

. إطرادي جعلي طريداً
ـكروه. الـكرب: الـغم. ألنظـرني غدي : تـأنّى في أمري ولم يـعجل عـلي حتى ولى: : ابن الـعم. الفـرج: انكـشاف ا (٧٦) ا

. أصير إلى ما يحبّ
(٧٧) خانقي: مـضيق اخلنـاق علي. على الـشكر والـتسآل: بـرغم الشكـر والرجاء. أو أنـا مفتـد: أو أنا هارب مـنه أفتدي

نفسي منه بغيري.
صنوع في الهند. هند: السيف القاطع ا (٧٨) مضاضة: حزن وألم وتأثير في النفس. احلسام ا

(٧٩) فذرني وخلقي: اتركني حراً في تصرفاتي وسلوكي: نائياً: بعيداً. ضرغد : حَرّة بأرض غطفان.
(٨٠) قيس بن خالد بن عبدالله ذي اجلّدين من بني شيبان. وعمرو بن مرثد: ابن عم طرفة وهما سّيدان من سادات العرب.

سود: لرجل ذي سيادة. (٨١) وعادني بنون: أتوني وعضدوني. سادة: ذوو شرف وسؤدد. 
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٨٢ - أنــا الـــرَّجُلُ اجلَــعْـــدُ الــذي تــعْـــرفُــونَهُ
خَــــشَـــــاش كَــــرأْس احلَـــــيَّــــةِ الــــــمُــــتَـــــوَقــــدِ

٨٣ - فَـــآلَـــيْـتُ الَ يَـــنْـــفَكُّ كَـــشْــــحي بِـــطَـــانَـــةً
ألَبْــــيَضَ عَـــــضْبِ الـــــشَّــــفْــــرَتَـــــيْنِ مُـــــهــــنَّــــدِ

٨٤ - حُـــسَـــامٍ إذَا مَـــا قُـــمْتُ مُـــنْـــتَـــصِـــراً بهِ
ِــعْـــضَــدِ كَـــفَى الــعَـــوْدَ مِـــنْهُ الــبَـــدْءُ لَـــيْسَ 

٨٥ - أَخِي ثِـــقَـــةٍ الَ يَـــنْـــثَــــنِي عَنْ ضَـــريـــبَـــةٍ
إذا قِـــــــيـلَ مَــــــــهْـالً قـــــــال حــــــــاجــــــــزُه قَـــــــدِ

٨٦ - إذَا ابْــتَــدَرَ الــقَــوْمُ الـــسالحَ وَجَــدْتَــني
ــــــنـــــيــــــعـــــاً إذا بَــــــلَّـتْ بـــــقَــــــائِـــــمـهِ يـــــدي مَ
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٨٧ - وبَـــرْكٍ هُـــجُــودٍ قَـــدْ أَثــارتْ مَـــخـــافَــتي
نَــــــــوادِيَـهُ أَمْـــــــشـي بـــــــعَــــــــضْـبٍ مُـــــــجَـــــــرَّدِ

٨٨ - فَــــمَـــــرَّتْ كَـــــهَــــاة ذاتُ خَـــــيْفٍ جُـاللــــة
عَـــــقِـــــيــــلـــــةُ شَـــــيْخٍ كَـــــالْــــوَبـــــيِل يَـــــلَـــــنْــــدَدِ

(٨٢) اجلعد من الـرجال : اخلـفيف. اخلـشاش: الـرجل الذي يتـدخل في األمور ويـتعـامل معهـا بذكـاء ومضـاء شديدين.
تقد ذكاءً. توقد: ا ا

(٨٣) آليت: حلفت. الكشح: اخلاصرة وما انضمّت عليه األضالع. العضب: السيف القاطع.
(٨٤) احلسام: الـقاطع من السيوف. منتصـراً: متابعاً للضرب مـنتقماً. كفى العود مـنه البدء: كفت الضربة األولى التي

عضد: الرديء من السيوف التي تُمتهن في قطع الشجر. بدأ بها أن يعود ثانية. ا
. قدِ: كفى. : أي كُفَّ ضروبة.  إذا قيل مهالً (٨٥) ال ينثني عن ضريبة: ال ينصرف سباق إلى القطع. الضريبة: ا

(٨٦) ابتدر القوم السالح: عجلوا إليه. بلت بقائمه يدي: علقت بقائمه يدي وظفرت به. قائم السيف: مقبضه.
(٨٧) البرك: اجلـمال والنوق الباركة. الهجود: النيام. نواديه: أوائله وما سبق منه. أثارت مخافتي: أي أثار ما شذّ منها

سلول من غمده. خوفها مني أن أنحرها لألضياف. اجملرد: ا
سنة. ذات خيف: اخليف جلد الضرع. اجلاللة: الضخمة.  العقيلة: (٨٨) مَرّ : تقـدم وأسرع.  الكهاة: الناقة الضخمة ا
خيـر نـياقـه خيـر مـاله. الوبـيل: الـعصـا أي قـد يـبس هذا الـشـيخ حتى صـار مـثل هـذه العـصـا.  اليـلـندد: الـشـديد

اخلصومة والعناد.
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٨٩ - تَـــقــولُ وَقَـــدْ تَــرَّ الـــوَظِــيـفُ وَسَــاقُـــهــا
ُـــــــؤْيِــــــدِ أَلـــــــسْتَ تَـــــــرَى أنْ قَـــــــدْ أَتَــــــيْـتَ 

: أَال مَـــــاذا تَـــــرَوْنَ بـــــشــــاربٍ ٩٠ - وقـــــالَ
شَــــديــــدٍ عـــــلــــيــــكـمْ بــــغْـــــيُهُ مُــــتَـــــعــــمــــدِ

٩١ - وقــــالَ: ذَرُوهُ إنَّــــمــــا نَــــفْـــــعُــــهــــا لهُ
وإالَّ تَـــــــرُدُّوا قـــــــاصِـيَ الـــــــبَـــــــرْكِ يَـــــــزْدَدِ

٩٢ - فـــظَلَّ اإلِمـــاءُ يَــــمْـــتَـــلِـــلْنَ حُـــوَارَهـــا
ويُـسْــعَى عـلــيـنــا بـالــسَّـديـفِ الــمُــسَـرْهَـدِ
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ــا أنــا أهــلُهُ ٩٣ - فــإِنْ مُتُّ فَــانـــعِــيــني 
وشُـــقي عَـــلَيَّ اجلَـــيْـبَ يــا ابْـــنـــةَ مَـــعْـــبَــدِ

ٍ لــيسَ هَـمُّهُ ٩٤ - وال تَـجْــعـلــيـني كــامْـر
كَـــهَــمـي وال يُــغْـــنِي غَـــنَـــائي ومَـــشْـــهــدي

٩٥ - بَـطِيءٍٍ عَنِ اجلُـلَّى سَـريعٍ إلى اخلَـنَا
ذَلُـــــولٍ بــــأَجْـــــمـــــاعِ الـــــرجـــــالِ مُـــــلَـــــهَّــــدِ

ؤيد: بداهية عظيمة. : ندر سقط. الوظــيف: العـظــم الـذي بــ الرســـغ والســاق.  (٨٩) تـرَّ
(٩٠) بغيه: ظلمه وبطشه. متعمد: مقصود.

(٩١)  ذروه: دعوه ال تلـتفتوا إليه. قاصي الـبرك: أواخره والبعيد الـنافر منه. يزدد: يواصل عقـر النياق أو يزداد نفور
اإلبل وتهرب.

ـلـة وهي اجلـمـر والـرمـاد  احلـار. احلُـوار: ولــد الـنـاقـة. الـسـديف: قـطع الـسـنـام وأطـايـبه. ـتـلـلـن: يـشـوين في ا  (٩٢)
سرهد: السم من اللحم. ا

(٩٣) فانعيني: فاذكريني واذكري من أفعالي ما أنا أهله. ابنة معبد : ابنة أخي طرفة.
(٩٤) همّه كهمي: همته مثل همتي. يغني غنائي: له كفاءتي ومقدرتي. مشهدي: حضوري الوقائع والقتال.

(٩٥) بطيء: مـتخاذل. اجلُلّى: األمر العظيم. اخلنا: الفحش: الـذلول: ضد الصعب ذليل وخاضع. األجماع: جمع جُمْع
وجِمْع وهو قبض الرجل أصابعه وشدّه إياها للّكْز. ملهد:من يُلكز أو من ال ينهض بحملٍ وال يطيقه.
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٩٦ - ولو كُـنْتُ وَغْالً في الـرجالِ لَـضَرَّني
عَــــداوَةُ ذي األَصْــــحــــابِ والـــــمُــــتَــــوَحـــدِ

٩٧ - ولـــكـنْ نَــــفَى عــــني األَعــــاديَ جُــــرْأتِي
عَـــلَــــيــــهمْ وإِقْــــدامي وَصِـــدقِـي ومَـــحْــــتِـــدِي

٩٨ - لــــعَــــمْــــرُكَ مــــا أَمْـــري عَــــلَـيَّ بــــغُــــمَّـــةٍ
نَــــــهــــــاري وال لَــــــيْـــــلِـي عَــــــلَيَّ بِــــــسَــــــرْمَـــــدِ

٩٩ - ويَــوْمَ حَــبَــسْـتُ الــنَّــفْسَ عـــنــدَ عِــرَاكِهِ
ــــــفــــــاظــــــاً عَـــــلَـى عَــــــوْراتِهِ والــــــتَّــــــهَـــــدُّدِ حِ

١٠٠ - َعَلى َمـْوِطٍن َيْخَشى الـفََتى ِعـْنَدُه الرََّدى
مَــــتَى تَــــعْــــتَــــرِكْ فــــيـه الــــفَــــرائِصُ تُــــرعَــــدِ

١٠١ - وأصْـــفَــرَ مَــضْــبـــوحٍ نَــظَــرتُ حِــوارَهُ
عَـــلَى الــــنَّـــار واسْــــتَـــوْدَعْــــتُهُ كَفَّ مُــــجْـــمِـــدِ

١٠٢ - سَــتُــبْــدِي لَكَ األيَّــامُ مــا كــنتَ جــاهالً
ويَـــــــأتْـــــــيـكَ بـــــــاألَخْــــــــبـــــــارِ مَـنْ لم تُـــــــزَودِ

١٠٣ - سَــيَـــأْتــيكَ بـــاألَخْــبــارِ مَنْ لـم تَــبِعْ لهُ
بَـــــتَـــــاتـــــاً ولـم تَـــــضْـــــرِبْ لـهُ وَقْتَ مَـــــوعِـــــدِ

✸✸✸✸

نفرد من ال أتباع له. توحد: ا (٩٦) الوغل: الضعيف في القوم وليس منهم اللئيم. ذي األصحاب: ذي األتباع واألعوان. ا
(٩٧) جرأتي: إقدامي وجسارتي. محتدي: كرم أصلي ورفعته.

بهم الذي ال يُهتدى له. سرمد: دائم ال نهاية له. (٩٨) الغمة: األمر ا
: صوناً وحماية. العورة: موضع اخملافة. (٩٩) حبست النفس: منعتها. العراك: القتال. حفاظاً

ـا يلي اجلنب عـند مرجع الكـتف وهي أول ما يرعد من (١٠٠) الفرائـص: جمع فريصـة وهي العضلـة التي حتت الثدي 
اإلنسان عند الفزع.

(١٠١) األصفر: قـدح أصفـر. مضبـوح: ضبحـته بالـنار إذا غّيـرت منه. نـظرت حواره: انـتظـرت فوزه وخروجه. عـلى النار:
عند النار. اجملمد: قليل الفوز سيئ احلظ في اللعب.

(١٠٢) من لم تزود: من لم تسأله عن األخبار.
سافر وأدواته. لم تضرب: لم حتدد لم تبيّن. . البتات: كساء ا (١٠٣) لم تبع له بتاتاً : لم تشتر له زاداً
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(٣)
معـلقــــة

زهير بن أبي سُلمى
وهي برواية األَنباري تسعة وخمسون بيتاً
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زهير بن أبي سُلمى
ازني. < هو  زهير بن أبي سلمى بن ربيعة بن رباح بن قرة بن احلارث ا

< اختـلف الـرواة في نـسبه فـبـعضـهم يـنـسبه إلى غـطـفان وآخـرون يـردونه إلى مـزينـة وال يـعرف
بالـتحـديد مـتى ولد ولـكن يـجمع الـرواة على أنه عـاش في الـفتـرة التي سـبقت ظـهور اإلسالم
وأنه شهد حـرب «داحس والغبـراء» و«يوم جبـلة». كمـا عاصر نـفراً من شعـراء العصـر اجلاهلي
منهم: النابغـة الذبياني وأوس بن حجر وعنـترة بن شداد. ونستنـتج من شعره أنه عُمر طويالً.

تزوجت أمه بعد أبيه بالشاعر أوس بن حجر التميمي وكان زهير راوية له.
ـدح هـرم بن سـنان . كـمـا مـدح احلـارث بن عـوف. وهـو أحـد الـشـعـراء الـذين أشاد < انـقـطع زهـيـر 
كانتـهم الشعريـة. فقد عّده جـرير شاعر اجلاهـلية وقال عـنه عمر بن اخلطاب ] الكثـيرون 
إنه شاعر الـشعـراء وقدمه قـدامة بن موسى عـلى سائـر الشـعراء وسجّل لـه األحنف بن قيس

أنه أشعر الشعراء أيضاً.
كـانة طبـيعة البـيئة الـتي نشأ فـيها. وكـان من أهم أعالمها ـا شجع زهيـراً على بلـوغ تلك ا < ور
بـشـامــة (خـاله) وهـو شـاعــر مـجـيـد  فـكــان زهـيـر وكـثـيـر مـن قـومه شـعـراء بـالــوراثـة فـلم تـقف
الشاعـرية عنـد خاله وجده بل كان أبـوه شاعراً  وكـذلك أختاه سلـمى واخلنسـاء ثم كان ابناه

ضرب بن كعب بن زهير. كعب وبجير شاعرين وكذلك حفيده ا
ـدرسـة فنـيـة متـمـيزة في فن الـشـعر وضع أسـسـها الـفـنيـة وأصبـح فيـها < ويبـقى لـزهيـر زعـامته 
أستـاذاً وراويـة في آن واحد فـقـد استـمـد أصولـهـا من أوس بن حـجر ثم تـتـلمـذ عـليه فـيـها من
بعـده كعب ابنه وأخذت طريقـها التاريخي عـند احلطيئة وكـثيّر عزة وجميل بـثينة وغيرهم من

تأخرين. الشعراء ا
< وال تـكاد مدرسـة زهير تـعكس مـكانته في اجلـاهلـية بقـدر ما تسـجل له دوره البـارز في تأصيل
صـنعـة الشعـر التي أثـرت في حركـة األدب وبهـا جتاوز عـصره حـيث ركز في فـنه على اإلجادة
ومـزاولة مهنـة الفنـان في دقة التـنقيح ومـعاودة النظـر في بنيـة القصـيدة وصورهـا اجلزئية ثم
عجم الـلفظي مع شـدة احلرص واألنـاة في مفرداته وتـركيبه مـعاً بعـيداً عن االرجتال اختيـار ا

أو سرعة التعامل مع األداة.
راجع وفاته ب عامي ٦٠٩ و٦١٥م. < قدرت ا
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معـلقــــة
«زهير بن أبي سُلمى»

١ - أمِـنْ أم أَوْفَـى دِمـــــــــنَـــــــــة لـمْ تَـــــــــكَـــــــــلَّمِ

بـــــحَــــــوْمـــــانَـــــةِ الـــــدُّرَّاجِ فـــــالــــــمُــــــتَـــــثَـــــلمِ

٢ - دِيَــــار لَـــهــــا بــــالــــرَّقْـــمَــــتَــــيْنِ كــــأنَّــــهـــا

مَـــــــراجعُ وَشْـمٍ فـي نَـــــــواشِـــــــرِ مِـــــــعْـــــــصَمِ

َ خِــلْـــفَــةً ُ واآلرامُ يَـــمْــشِـــ ٣ - بــهـــا الــعِـــ

وأَطْالؤُهــــــا يَـــــنْـــــهَــــــضْنَ مـنْ كل مَــــــجْـــــثَمِ

٤ - وقــفتُ بــهـــا منْ بَــعْـــدِ عــشـــرينَ حِــجَّــةً

فَألْيــــــــاً عَــــــــرَفْتُ الــــــــدّارَ بَــــــــعْـــــــدَ تَــــــــوَهُّمِ

(١)  أمن أم أوفى: تقـديره أمن دمن أم أوفى دمنة لم تكـلم. أم أوفى : حبيبـة الشاعر.  لم تكـلم: لم يتكلم أهلـها. الدمنة:
: أماكن .  احلومـانة جمعـها حوام نـزل وما أسود منهـا بالرماد والـبعر وغيـر ذلك. الدمن: البعـر والسرج آثار ا

تثلم: موضعان بالعالية منقادان. غالظ منقادة.  حومانة الدراج وا
دينـة واألخرى قرب البـصرة.  وهما أبـرقان مختـلطان باحلـجارة والرمل. مراجع وشم: (٢)  الرقمـتان: إحداهمـا قرب ا
ـردد واجملـدد. الـوشم: أن يـثـقب ظـاهـر الـذراع بـإبـرة أو غـيرهـا ثم جـمع مـرجـوع  وهـو بقـايـا الـوشم أو الـوشم ا

يحشى بالكحل والنَّؤور ليخضر.  النواشر: عصب الذراع من ظاهرها وباطنها واحدتها ناشرة العروق.
ا سميت عيناء لسعة عينها. اآلرام: ظباء بيض خوالص البياض : األبقار الوحشية واحدها أع وعيناء وإ (٣) الع
ـة. خلفةً :  أفـواجها متـتابعـة ومتعاقـبة.  الطال : ولد الـبقرة والـظبي والشاة ويـقال طالً من ساعة واحدها ر ور

يولد إلى نصف شهر. وقد يستعار الطال ألوالد الناس. اجملثم: مكان رقود احليوان.
: بعد إبطاء بعد جهد بصعوبة. (٤)  حجة: سنة. ألياًَ
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٥ - أَثَــــافِيَّ سُــــفْــــعـــــاً في مُــــعَــــرَّسِ مِــــرْجَلٍِ
ونُـــــؤْيـــــاً كَـــــجِـــــذْمِ احلَـــــوْضِ لم يَـــــتَـــــثَـــــلَّمِ

٦ - فـــلــــمَّـــا عَـــرَفْـتُ الـــدَّارَ قـــلتُ لــــرَبْـــعِـــهـــا
أَال انْـــعَـمْ صَـــبــــاحــــاً أيُّـــهــــا الـــرَّبْـعُ واسْـــلَمِ

✸✸✸✸✸✸✸✸

٧ - تَــبَــصَّــرْ خَــلِــيــلِـي هَلْ تَــرَى مِنْ ظَــعَــائنٍ
تَــــحَــــمَّــــلْنَ بــــالــــعَــــلْــــيــــاءِ منْ فَــــوْقِ جُــــرثُمِ

ٍ وحَــــزْنَهُ ــــ ٨ - جَــــعَــــلْـنَ الــــقَــــنــــانَ عـن 
وَكَمْ بــــــالـــــــقَــــــنَــــــانِ مِنْ مُـــــــحِلٍّ ومُــــــحْــــــرِمِ

٩ - وَعَــــالَــــيْـنَ أَنْــــمَــــاطــــاً عِــــتَــــاقــــاً وكِــــلَّـــةً
وِرَادَ احلَـــــواشِـي لَـــــوْنُـــــهـــــا لَـــــوْنُ عَـــــنْـــــدَمِ

١٠ - ظَـــهَـــرْنَ  مِـنَ الـــسُّـــوبَـــانِ ثُـمَّ جَـــزَعْـــنَهُ

عـــــــلَى كُـل قَـــــــيْـــــــنِيٍّ قَـــــــشِـــــــيـبٍ ومُـــــــفْــــــأَمِ

رجـل: موضـعه على (٥)  األثـافيّ واألثافـي: األحجـار التي يـنـصب علـيـها الـقدر.  الـسّـفعـة: سواد إلى حـمـرة. معـرس ا
رجـل: كل قدر يطبخ فيها من حجارة أو حديد أو خزف أو نـحاس. النؤي : قناة حول البيت تمنع دخول األثافي.  ا

اء. اجلذم: األصل. يتثلم: تتكسر حوافه. ا
ن عنى  : معـناه لقـيت يا ربع نـعيمـاً في صباحك. والـدعاء في الظـاهر للـربع وفي ا نـزل. أال أنعم صبـاحاً (٦)  الربع: ا

ن يألفه ويحبه. كان يسكن الربع 
(٧)  تـبصر : انـظر ألني مـشغول بـالبكـاء عن النظـر.  الظعـائن: النـساء في الهـوادج واحدتهـا ظعيـنة. والظَّـعون: البـعير
رأة أي تركبه. الظـعان : النسعة التي يشـد بها الهودج. حتملن: سرن رأة. ويقال: هذا بعير تـظعنه ا الذي تركـبه ا

محموالت. العلياء:  ما ارتفع من األرض. جرثم: ماء لبني أسد.
(٨)  القـنان: جـبل بني أسـد. احلزن: ما غـلظ من األرض وارتـفع.  مُحل: أي لـيس في حرمـة تمـنعه من عـهد وال مـيثاق.

ومحرم: أي من له عهد أو ذمة أو جوار تمنع اإلغارة عليه.
اط: اط وسـترن بـالكـلل.  أ ـاط والكِـلل عن اإلبل التي ركـبهـا الظُّـعُن وسويت لـهن األ اطـاً : رفعن األ (٩)  عالـ أ
ط وهو ما يبـسط من صنوف الثـياب. الكلـة: الستر الـرقيق.  وراد:  الضارب لـونها إلى احلمـرة. العندم: مفردهـا 

ثمر نبت ال ساق له ينبت في أصل الطلح كهيئة اللبالب له ثمرة حمراء تشبه أطراف األنامل اخملضوبة.
(١٠)  ظهـرن من الـسـوبـان:  خرجن مـنه.ثم جـزعـنه: عـرض لهن مـرة أخـرى فـقطـعـنه ألنه يـتـثنى. ومن مـعـانـيهـا: خـلـفنه
ومـررن ولم يـعرض لـهن بعـد ذلك. الـسّوبـان: اسم  واد. قيـني: أي غـبيط قـيـني والغـبيط هـو قـتب طويل يـكون حتت

اهر.  قشيب: جديد.  ومفأم: جمل ضخم.  الهودج وقيني نسبة إلى ق وهو هنا صانع الرحال ا
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١١ - ووَرَّكْنَ في الــسُّــوبَــانِ يَــعْــلُـونَ مَــتْــنَهُ
عــــــلـــــيــــــهـنَّ دَلُّ الـــــنَّــــــاعِمِ الـــــــمُــــــتَـــــنَــــــعمِ

١٢ - كـــأنَّ فُــــتَـــاتَ الــــعِــــهْنِ في كـل مَـــوْقِفٍ
وقَـــــــفْـنَ بـهِ حَبُّ الــــــــفَـــــــنَـــــــا لـم يُـــــــحَـــــــطَّمِ

١٣ - بَــكَـــرْنَ بُــكــوراً واسْــتَــحَــرْنَ بــسُــحْــرَةٍ
فـــــهُـنَّ وَوادِي الـــــرَّس كــــــالـــــيَـــــدِ فـي الـــــفَمِ

ــــاءَ زُرْقــــاً جِـــــمــــامُهُ ١٤ - فـــــلــــمَّـــــا وَرَدْنَ ا
وَضَــــعْنَ عِــــصِـيَّ احلَـــاضِــــرِ الـــــمُــــتَــــخَــــيمِ

١٥ - وفـــيـــهِنَّ مَـــلْـــهًى لـــلَّـــطِـــيفِ ومَـــنْـــظَــر
أَنـــــيـق لِـــــعَـــــيْنِ الـــــنَّـــــاظِـــــرِ الــــــمُـــــتَـــــوَسمِ
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١٦ - سَــعَى سَــاعِـيــاً غَــيْظِ بْنِ مُــرَّةَ بَــعْــدَمـا
تَــــبَـــــزَّلَ مـــــا بَـــــيْنَ الـــــعَـــــشــــيـــــرةِ بـــــالــــدَّمِ

: ما غلظ من األرض وارتفع.  دل: دالل. (١١) وركن: ملن على ركائبهن رك أوراك الدواب. ا
(١٢)  قال أبوجـعفر: أراد كثرة الـعهن. أي أنهن قد زين إبلهن بـه فمن كثرته ينقـطع ويتناثر إذا ازدحـمن.  الفنا: شجر

ثمره حب أحمر وفيه نقطه سوداء.  لم يحطم: أراد أن حب الفنا صحيح ألنه إذا كسر ظهر له لون غير احلمرة.
(١٣)  بكرن : سـرن بكرة. اسـتحرن: سـرن سحراً. الـرس:  وادٍ به ماء ونخل لـبني أسد. كـاليد لـلفم: أي دخلن فـيه كما
تدخل اليـد في الفم. وقال يعقوب بن الـسكيت: قوله كالـيد للفم معنـاه يقصدن لهذا الـوادي فال يجزنه كما ال جتوز

اليد إذا قصدت للفم وال تخطئه.
ـاء إذا خـرج من عيـونه فـارتفـع في البـئـر .  وضعن (١٤)  مـاء أزرق:  إذا كـان صافـيـاً أي لصـفـائه وزرقـته. اجلمـام: ا

تخيم : الذي يتخذ خيمةً. تخيم : أقمن كما يطرح الذي ال يريد السفر عصاه ويقيم. ا عصي احلاضر ا
ن يـنظر إليـهن من بعيد. (١٥)  ملهى: الـلهو وموضـعه.  اللطيف: يـعني نفسه يـتلطف في الـوصول إليهن. ومـنظر أنيق: 

تأمل في احلسن. تفرس في اجلمال ا تثبت ا توسم: ا عجب. ا األنيق: ا
(١٦) السعـي: العمل احلـسن. والسـاعيان: هـما هـرم بن سنان واحلـارث بن عوف الـلذان حتمال ديـات القـتلى في حرب
داحس والغبـراء. غيظ بن مرة: حي من غـطفان. تـبزل : كان بـينهم صـلح فتشـقق وتفطـر بالدم فـسعى ساعـياً غيظ
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انية كانت تتولى سدانة الكعبة قبل قريش. شرفة. جرهم: قبيلة  (١٧) البيت: الكعبة ا
فـتـول من عدة خـيوط. وقـال أبـوجعـفر: قـوله «من سـحيل بـرم: ا (١٨) الـسحـيل: خـيط واحد يـفـتل وال يضم إلـيه آخـر. ا

ومبرم» معناه من أمر شديد أو ل محكم أو غير محكم.
(١٩) تفانـوا: اشترك كل فريق في إفـناء اآلخر. مـنشم: امرأة عطـارة كانت تبـيع العطـر للمتـحارب فـيقتلـون. ضرب بها

ثل في الشؤم. ا
كناً. مـعروف: أي إسداء مـعروف. نسـلم: سلمـنا من تفاني (٢٠) السلم والـسَّلم: الصـلح وهو يذكـر ويؤنث. واسعـاً : 

القبائل.
(٢١) العقوق: العصيان قطيعة الرحم. مأثم: إثم.

(٢٢) علـيا مـعـد: أرفعـها يـقـال: هو في عُـليـا مـعد وعَـليـا معـد ومـعد بن عـدنان هـو أبـوالعـرب النـزاريـة. وقال أبـوجعـفر
. وقال «يعظم»: يأتي بأمر عظيم. و«يعظم»: »: أي يجد كنزاً مباحاً فيأخذه لنفسه أو يـجعل ماله مباحاً «يستـبح كنزاً

يعظمه الناس. و«يعظم» يصير عظيماً. وقال يروى على هذه الوجوه الثالثة.
ة وهي قـطعة من أذن (٢٣) يحـدى: يساق.اإلفـال: صغـار السن من اإلبل الواحـد أفيل وأفـيلـة لألنثى. مزنّـم: معلّم بـز

١٧ - فَـأَقْــسَـمْتُ بــالـبَــيْتِ الـذي طــافَ حَـولَهُ
رجــــــــال بَــــــــنَــــــــوْهُ مـن قُــــــــريـشٍ وجُــــــــرْهُمِ

١٨ - يَـــمــيــنـــاً لَــنِــعْـمَ الــسَّــيـــدانِ وُجِــدْتُــمَــا
عــــــلَـى كُل حـــــــالٍ مِنْ سَــــــحـــــــيلٍ ومُــــــبْــــــرَمِ

١٩ - تَــدَارَكْــتُـمــا عَــبْــســاً وذُبْــيــانَ بــعــدَ مـا
تَـــفَـــانَـــوْا وبَــــقَّـــوْا بـــيـــنَـــهُمْ عِـــطْـــرَ مَـــنـــشَمِ

٢٠ - وقـدْ قُــلـتُــمـا إنْ نُــدْرِكِ الــسـلمَ واسِــعـاً
ــــــالٍ ومَـــــعْـــــروفٍ مِـنَ الــــــقَـــــوْلِ نَـــــسْــــــلَمِ

٢١ - فـأصْـبَـحْـتُــمـا مـنـهـا عـلَى خَـيْـرِ مَـوْطِنٍ
بَـــــعِــــيـــــدَيْنِ فـــــيــــهـــــا مِنْ عُـــــقُــــوقٍ وَمَـــــأْثَمِ

٢٢ - عَــظِــيــمَــيْنِ في عُــلــيَـا مَــعَــدٍّ هُــدِيــتُــمـا
ومَنْ يَـــسْـــتَــبِـحْ كَــنْـــزاً مِنَ الــــمَــجْـــدِ يَـــعْــظُمِ

٢٣ - وأصــبَـحَ يُـــحْــدَى فـــيـــكمُ من إفـــالِـــهــا
ــــــــــغــــــــــانِـمُ شَــــــــــتَّـى مِـنْ إِفــــــــــالٍ مُــــــــــزَنَّمِ مَ
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َ فـأَصْــبَـحَتْ ٢٤ - تُــعَـفَّى الــكُـلــومُ بـالـــمِـئِــ
يُــــنَـــجـــمُــــهـــا مَـنْ لـــيـسَ فـــيــــهـــا بِــــمُـــجْـــرِمِ

٢٥ - يُــــنَــــجــــمُــــهــــا قَــــوْم لِــــقَــــوْمٍ غَــــرامَــــةً
ولم يُــــهَــــرِيـــــقُــــوا بــــيــــنــــهُمْ مِـلءَ مِــــحْــــجَم
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٢٦ - أَال أبْــــــلِـغِ األَحْـالفَ عَــــــنـي رســـــــالــــــةً
وذُبْــــــيــــــانَ هلْ أقْــــــسَــــــمْـــــتُـمُ كلَّ مُــــــقْــــــسَمِ

٢٧ - فال تَـــكْــــتُـــمَنَّ الــــلَّهَ مَـــا فـي صُـــدوركُمْ
لِـــيَــــخْــــفَى ومَــــهْــــمَــــا يُــــكْــــتَمِ الــــلَّهُ يَــــعْــــلَمِ

٢٨ - يُـــؤخَّــرْ فَــيُــوضَـعْ في كــتـــابٍ فــيُــدَّخَــرْ
لــــيَــــوْمِ احلِـــــســــابِ أو يُـــــعَــــجَّـلْ فَــــيُـــــنْــــقَمِ

٢٩ - ومَـــا احلَـــرْبُ إالّ مـــا عَـــلِـــمْـــتُمْ وذُقْـــتُمُ
ومَــــا هُــــوَ عــــنــــهــــا بــــاحلَــــديثِ الـــــمُــــرَجَّمِ

٣٠ - مَــتَى تَــبْــعَـثُــوهــا تَـبْــعَــثــوهـا ذَمــيــمَـةً
وتَــــضْــــرَ إذا ضَــــرَّيــــتُــــمُــــوهــــا فَــــتَــــضْــــرمِ

ـئات مـنـها. يـنجـمـها: يـدفـعهـا منـجـمة أي تـدفع متـفـرقة. عـفا ـئ مـن اإلبل: با (٢٤) تعـفى الـكلـوم: تمـحى اجلـراح. با
ـمدوحـيْن: هرم بن سـنان ـجرم: أي ال ذنـب له وال جريـرة ويعـني ا : إذا درس. من لـيس فيـها  الـشيء يـعفـو عفـاءً

واحلارث بن عوف.
(٢٥) الغرامة: ما يؤدى من ديات وغيرها. لم يهريقوا: لم يسفحوا. محجم: كأس احلجام.

قسم: القسم. (٢٦) األحالف: أسد وغطفان الواحد حلف. ا
(٢٧) كتم: أخفى. أخفيت الشيء: إذا سترته وخفيته إذا أظهرته.

(٢٨) فيدخر ليوم احلساب: يحفظ إلى يوم القيامة. يعجل فينقم: يعاجلكم بالنقمة في الدنيا.
قول فيه بالظن احلديث غير احملقق. رجم: احلديث ا (٢٩) ذقتم: جرّبتم. احلديث ا

(٣٠) ذميمة: مذمومة. تضرى: تشتد. تضرم: تضطرم تشتعل يشتد أوارها.
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٣١ - فـــتَــعْـــرُكْــكُـمُ عَــرْكَ الـــرَّحَى بــثِـــفــالِـــهــا
وَتَـــــلــــقَـحْ كِــــشــــافـــــاً ثمَّ تُـــــنــــتَـجْ فَــــتُـــــتْــــئِمِ

٣٢ - فَـــتُـــنْـــتِجْ لـــكُمْ غـــلِـــمَـــانَ أَشْــأَمَ كـــلُّـــهمْ
كَـــــأَحْـــــمَـــــرِ عَــــــادٍ ثمَّ تُــــــرْضِــعْ فَـــــتَــــــفْـــــطِمِ

٣٣ - فَــــتُــــغْـــلِـلْ لَــــكُمْ مَــــاالَ تُــــغِلُّ ألَهْــــلِــــهـــا
قُــــــرًى بــــــالــــــعِــــــراقِ مِـنْ قَــــــفِــــــيــــــزٍ ودِرْهَمِ

٣٤ - لِـــحَـيٍّ حِاللٍ يَـــعْــصِمُ الـــنّـــاسَ أَمْــرُهُمْ
ُــــــعْـــــظَمِ إذَا نَـــــزَلَـتْ إِحْـــــدى الـــــلَّــــــيَـــــالِي 

٣٥ - كِــــرامٍ فَالَ ذُو الــــضــــغْنِ يُــــدْرِكُ تَـــبْــــلَهُ
ُـــــسْــــلَمِ والَ اجلــــارمُ اجلَـــــاني عَـــــلَــــيـــــهمْ 

٣٦ - رَعَــــوْا ظِــــمْـــأَهُـمْ حــــتَّى إذا تَمَّ أوْرَدُوا
غِـــــمــــــاراً تَـــــسِــــــيلُ بــــــالـــــسـالحِ وبـــــالـــــدَّمِ

٣٧ - فَـقَــضَّــوْا مَــنَــايــا بَــيْـنَــهمْ ثُـمَّ أَصْـدَرُوا
إِلـى كَـألٍ مُـــــــــــسْــــــــــتَـــــــــــوْبَـلٍ مُـــــــــــتَــــــــــوَخَّـمِ
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(٣١) تعرك: تـطحن تصرع. الرحى: طاحـونة من احلجر. الثفـال: جلدة أو خرقة جتعل حتت الـرحى ليكون ما سقط من
الطحـ في الثفال. تـلقح: حتمل ولـداً. الكشاف: أن حتـمل على الناقـة في كل سنة فـتلقح وذلك أردأ النـتاج يفظع

بهذا أي يُتدارك عليكم أمرها.  تتئم: تنتج اثن في بطن.
(٣٢) تنتج: تـلد. وأشـأم: مصدر من الـشؤم أي مشـؤوم. أحمـر عاد أراد كأحـمر ثمـود فتـوهم أو اضطره وزن الـشعر
إلى عاد. وقال أبـوعبيد: كأحمر عاد وثمود سواء. ثم ترضع فتفـطم :أي أن أمرها يطول عليكم وال يسرع انكشافها

نزلة من يلد ويفطم. عنكم حتى تكون 
. قـال يعقوب: هذا تـهكم أي هزء. يقـول: ال يأتيكم مـنها ما تـسرون به مثل ما (٣٣) تغلل: تـنتج غلة. الـقفيز: مـكيال قد
يـأتي أهل القـرى من الـطعـام والدراهم ولـكن غـلة هـذا عـليـكم ما تـكـرهون. قـال أبـوجعـفر: فـتـغلل لـكم مـعنـاه أنكم

تُقتلون ويحمل إليكم  دياتُ قومكم فافرحوا فهذه لكم غلة.
عظم: بكارثة بأمر خطر. (٣٤) احلالل: الكثير. يعصم: يحفظ يقي. أمرهم: حزمهم. 

(٣٥) الضغن: احلقد. التبل: احلقد الثأر. اجلارم واجلاني: اجملرم.
اء الكثير يريد بها األمور العظام. وغمرة كل شيء: معظمه. اء. الغمار: ا . أوردوا: قصدوا ا (٣٦) الظمء: ما ب الشربت
(٣٧) قضوا: أنـفذوا. أصـدروا إلى كأل: رجعوا إلى أمـر استـوخموا عـاقبـته. وبيل: غيـر مريء. ومنـه استوبل فـعلته: أي

استوخمها.
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٣٨ - لَـــعَـــمْـــرِي لَـــنِـــعْمَ احلَيُّ جَـــرَّ عـــلـــيْـــهِمُ
ُ بنُ ضَــــمْـــضَمِ ــــا ال يُـــواتــــيـــهمْ حُــــصَـــ

٣٩ - وكــانَ طَـوَى كَــشْــحــاً عـلَـى مُـسْــتَــكِــنَّـةٍ
فـال هُـــــــــوَ أبْـــــــــدَاهـــــــــا ولـم يَـــــــــتَـــــــــقَـــــــــدَّمِ

٤٠ - وقـــالَ سَـــأَقْــــضِي حَـــاجَـــتِـي ثمَّ أَتَّـــقي
عَــــــــــدُوي بــــــــــأَلـفٍ مِـنْ وَرائـيَ مُــــــــــلْــــــــــجِـمِ

٤١ - فَـــشَــدَّ ولـمْ يُـــنْــظِـــرْ بُـــيُـــوتـــاً كـــثـــيــرَةً
لَــــدَى حَـــــيْثُ أَلْـــــقَتْ رَحْـــــلَــــهَــــا أمُّ قَـــــشْــــعَمِ

٤٢ - لَـــدَى أَسَـــدٍ شـــاكِي الـــبَـــنَـــانِ مُـــقَــاذِفٍ
ـــــــــــفــــــــــارُهُ لـم تُـــــــــــقَــــــــــلَّـمِ لـهُ لِــــــــــبَـــــــــــد أَظْ

٤٣ - جَـــريءٍ مَــتَى يُــظْـــلَمْ يُــعَــاقِبْ بـــظُــلــمِهِ
سَـــــريــــعـــــاً وإالّ يُــــبْـــــدَ بــــالـــــظُّـــــلم يَـــــظْــــلِمِ

٤٤ - لَــعَــمْــرُكَ مــا جَــرَّتْ عــلـــيــهمْ رمــاحُــهمْ
دَمَ ابْـنِ نَــــــهِــــــيـكٍ أو قَــــــتــــــيلِ الــــــــمُــــــثَــــــلَّمِ

: من اجلريرة الذنب أذنب بحقهم. ا ال يوافقهم. جرَّ ا ال يواتيهم:   (٣٨)
(٣٩) طوى كشحاً: أضمر في نفسه.  الكشح: اخلاصرة. مستكنة: مستترة مستخفية في نفسه.

(٤٠) سأقـضي: سأجنز. أتقي: أحتمي. ملـجِم: أراد بألف فارس ملجِم ومن رواها مـلجَم بفتح اجليم أراد بألف فرس
ملجَم.

وت نية احلرب الـشديدة. حيث ألـقت رحلها: أي فـي مكان وجود ا (٤١) شد: اندفع إلـى القتال. أم قشـعم: كناية عـن ا
احملقق.

(٤٢) شاكي الـسالح: تام السالح مدجج بالـسالح. البنان: أراد بـراثن األسد وأصل البنان أصـابع اإلنسان الواحدة
تـلبد عـلى كاهل األسد. تـراكب ا بنانـة. مقاذف: يـقذف بنـفسه كـثيراً في احلـرب. اللبـد : جمع لـبدة وهي الشـعر ا

أظفاره لم تقلم: لم تقص يريد جيش عبس بأنه تام السالح حديده واللفظ على األسد.
(٤٣) جريء: مقدام باسل.

(٤٤) جرّت: من اجلريرة وهو الذنب واجلناية.
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ــــوتِ في دمِ نَــــوْفَلٍ ٤٥ - وَالَ شَــــارَكَتْ فـي ا

وال وَهَبٍ مـــــــنــــــهــــــا وال ابْـنَ الـــــــمُــــــحــــــزَّمِ

٤٦ - فَـــكُالًّ أَراهُـمْ أَصـــبـــحـــوا يَــــعْـــقِـــلُـــونَهُ

صَــــحِـــــيــــحَـــــاتِ أَلْفٍ بَــــعْـــــدَ أَلْفٍ مُـــــصَــــتَّمِ

✸✸✸✸✸✸✸✸

٤٧ - وَمَنْ يَـــعْـصِ أَطْـــرافَ الــــزجــــاجِ فـــإنَّهُ

يُــــــطــــــيـعُ الـــــعَــــــوالـي رُكــــــبَتْ كـلَّ لَــــــهْـــــذَمِ

٤٨ - وَمَـنْ يُــوفِ ال يُــذْمَمْ ومَنْ يُـــفْضِ قــلْــبُهُ

إلى مُـــــطْــــــمَـــــئِن الـــــبِـــــر ال يَــــــتَـــــجَـــــمْـــــجَمِ

٤٩ - ومَـنْ يَـــبْـغِ أَطْـــرافَ الـــرمَــــاح يَـــنَــــلْـــنَهُ

ولـــــوْ رامَ أنْ يَــــــرْقَى الـــــسَّــــــمـــــاءَ بــــــسُـــــلَّمِ

٥٠ - ومَنْ يَكُ ذا فَـــضْلٍ فَـــيَــبْـــخَلْ بـــفَـــضْــلهِ

عَــــــلَى قَــــــوْمِهِ يُــــــسْــــــتَـــــغْـنَ عــــــنهُ وُيــــــذْمَمِ

٥١ - ومَـنْ ال يـزَلْ يَـسْــتَـرحِـلُ الـنَّـاسَ نَــفْـسَهُ

وال يُـــــعْـــــفِـــــهــــا يَـــــوْمـــــاً مِـنَ الـــــذَّم يَـــــنْــــدَمِ

(٤٥) األسماء في هذا البيت والبيت السابق لقتلى سقطوا قبل هذه احلرب وطولب بدياتهم بعدها.
صتم : التّام. (٤٦) العقل: الدية. يعقلونه: يؤدون عنه الدية. ا

(٤٧) الـزجـاج: جمع زج وهي احلـديدة في أسـفل الـرمح. العـوالي: جمـع عالـية وهي الـتي يكـون فـيهـا السـنان في أول
ا مـات مطـعونـاً بها الـرمح. اللـهذم: الـسنـان القـاطع الطـويل.  يطـيع العـوالي : أي إذا طعن بـها سـقط موتـاً فكـأنه 

مطيع لها.
: الصالح. لم يتجمجم: لم يتردد في أمره. (٤٨) يفض: يتصل. مطمئن البر: خالصه.  البرُّ

(٤٩) يبغ أطراف الرماح: يتعرض لها فتناله. رام: حاول.
(٥٠) أذم الرجل: أتى بالذميم من األمور.

(٥١)  يـروى: «ومن ال يزل يـستـحـمل النـاس نفـسه». فـمن رواه «يسـترحل» أراد يـجـعل نفـسه كالـراحلـة لـلنـاس يركـبونه
ويذمونه ومن رواه «يستحمل» أراد يحمل الناس على عيبه. يعفها: يجنّبها.
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٥٢ - ومَنْ يَــغْـتَــرِبْ يَــحْـسِبْ عَــدُوًّا صَــدِيـقَهُ
ومَـنْ ال يُـــــــــكَــــــــرمْ نَـــــــــفْـــــــــسَهُ ال يُـــــــــكَــــــــرَّمِ

٥٣ - ومَنْ ال يَــــــذُدْ عـن حَـــــوْضِـهِ بـــــسـالحِهِ
يُـــــهَـــــدَّمْ ومَنْ ال يَـــــظْـــــلمِ الـــــنّـــــاسَ يُــــظْـــــلَمِ

٥٤ - ومَنْ لم يُــــصـــانِعْ فـي أُمُـــورٍ كــــثـــيـــرَةٍ
َـــــنْــــسِمِ يُـــــضَــــرَّسْ بـــــأَنْــــيــــابٍ وَيُـــــوطَــــأْ 

٥٥ - ومَنْ يَـجْعَلِ الـمَـعْرُوفَ مِنْ دُونِ عِرْضِهِ
يَــــــفِــــــرْهُ ومَنْ ال يَــــــتَّقِ الــــــشَّــــــتْمَ يُــــــشْــــــتَمِ

٥٦ - سَـئــمْتُ تَــكــالـيفَ احلَــيــاةِ ومَنْ يَـعِشْ
َ عــــــامــــــاً الَ أَبَـــــــا لَكَ يَــــــسْــــــأَمِ ـــــــمــــــانــــــ ثَ

٥٧ - رأيتُ الـمَـنَايـا خَبْطَ عَـشْواءَ مَنْ تُصِبْ
تُــــمِــــتْـهُ ومَنْ تُــــخْــــطِـئْ يُــــعَــــمَّــــرْ فــــيَــــهْــــرَمِ

ٍ مِنْ خَــلـيــقَـةٍ ٥٨ - ومَــهْـمَــا تَـكُنْ عِــنْــدَ امْـر
ولَـــوْ خَــالَـــهــا تَـــخْــفَـى عــلَى الَّـــنــاسِ تُـــعْــلَمِ

٥٩ - وَأَعـــلَمُ مَـــا في الـــيَـــوْمِ واألَمْسِ قَـــبْــلَهُ
ولـــــكـــــنَّـــــني عـن عِـــــلْمِ مَـــــا فـي غَـــــدٍ عَـــــمِي
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(٥٢) يغترب: يبعد عن قومه. يحسب: يظن يشكل عليه األمر ب من هو صديق ومن هو عدو.
تلكاته. (٥٣) يذد: يدفع. حوضه: حماه و

نـسم: هـذا مثل يـقـال: طـأني بظـلف وكُـلني ـضغ بأضـراس. يـوطـأ  (٥٤) يـصانع: يـتـرفق ويـداري. يضـرس بـأنيـاب: 
نزلـة السـنبك للـفرس. وقـال أبوجعـفر: قوله نـسم للبـعيـر ـنسمـان: الظفـران في صدر خف الـبعيـر وا بـضرس. وا

نسم معناه يذل. ويوطأ 
دح والـذم من الرجل. ومن معانـيه النفس. يفـره: يجعله وافراً (٥٥) من دون عرضه: وقـاية لعرضه. الـعرض : موضع ا

يحميه.
(٥٦) سئمت: مللت. تكاليف: صعاب ومشقات.

ـوت. خبط عشواء: على غـير بصيرة عـلى غير نظام. والـعشواء هي الناقـة التي ال تبصر نايـا: جمع منية وهي ا (٥٧) ا
ليالً فتهلك ما تصيبه.

(٥٨) خليقة : طبيعة حال صفة. ولو خالها : ولو ظنها.
(٥٩) عمي: غبيٌّ عنه جاهل به ألنه من الغيب.
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(٤)
معـلقــــة

عنترة بن شداد العبسي
وهي برواية األَنباري تسعة وسبعون بيتاً
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عنــتـــرة بــــن شـــــدّاد

< هو عنترة بن شـداد العبسي وقيل: ابن عـمرو بن شداد وقيل: ابن معـاوية على رواية صاحب
األغـاني وكـانـت أمه حـبـشـيــة اسـمـهـا زبــيـبـة تـمــلـكـهـا شــداد وأجنـبت مـنه عــنـتـرة. لـقـب بـعـنـتـرة
ـغـلس» لـلــداللـة عـلى شـجـاعـتـه وجـرأته كـمـا كـني «الــفـلـحـاء» لـتـشــقق في شـفـته وكـنـي «بـأبي ا
غـايش» و«أبي أوفى» ولكـن هات الـكنـيتـ لم تشيـعا كـثيـراً. عاش عنـترة غـير مـنسوب «بأبي ا
ألب حـتـى بـان بـأسـه وكـان من عــادة الـعـرب أال يــلـحــقـوا أوالد اإلمــاء بـنـســبـهم إال إذا بــان لـهم
فـضل يـؤثـر وهـو مـا حتـقق لـعـنـتـرة كمـا ورد عـنـد أبي الـفـرج األصـفـهـاني حـ قـال: وكـان سبب
ادعـاء أبي عنـتـرة إياه أن بـعض أحـياء الـعـرب أغارت عـلى بـني عبس فـأصـابوا مـنـهم واستـاقوا
إبالً فتبعـهم العبسيـون فلحقـوهم فقاتلـوهم عما معـهم وعنترة يـومئذٍ فيـهم فقال له أبوه: كرّ
ا يحـسن احللب والـصرّ فقـال: كُرّ وأنت حـر فكرّ وهـو يقول: فـقال: العـبد ال يـحسن الكـر إ

«أنا الهج عنترة» وقاتل يومئذٍ قتاالً حسناً فادعاه أبوه بعد ذلك وأحلق به نسبه.
< عرف الناس عـنترة شـاعراً وفارساً حـتى أصبح اسمه مـادة لسيـرة شعبيـة ذاعت شهرتـها. كما
ذاعت قـصـة حـبه البـنـة عمـه عبـلـة. والـثـابت في سـيـرة عـنـترة كـمـا يـؤكـدهـا شـعـره قدم عـالقته
بعبلة واسـتمرار تعـلقه بها واتـخاذه من فروسيـته وسيلة إليـها ووسيلـة إلى جتاوز طبقـة العبيد

في آنٍ واحد.
ا يدل على الفروسية في احلرب وتفانيه في احلب وإجادته في النظم. < يحفل ديوان عنترة 
< من مـعـاصـري احلـطـيـئـة وعـمـرو بن مـعـد يـكـرب وكالهـمـا أدرك اإلسالم  وقـد اخـتـفى اسـمه
ـا جـعل حاجي خـلـيـفة صـاحب «كـشف الـظنـون» يـذكـر أن وفاته بعـد حـرب داحس والـغبـراء 

كانت سنة (٢٢هـ) (٦٦١م).

✸✸✸✸
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(٤)
معـلقــــة

«عنترة بن شداد العبسي»

١ - هَـلْ غَـــــادَرَ الــــــشُّـــــعَــــــراءُ مِن مُــــــتَـــــرَدَّمِ
أََمْ هَـلْ عَــــــــرَفْـتَ الـــــــــدَّارَ بَــــــــعْـــــــــدَ تَـــــــــوَهُّمِ

٢ - يــــا دارَ عَــــبْــــلَــــةَ بــــاجلِــــوَاءِ تَــــكَــــلَّــــمِي
وَعِـــمِـي صَـــبــــاحـــاً دارَ عَــــبْــــلـــةَ واسْــــلَـــمِي

٣ - فَــــوَقَــــفْتُ فــــيــــهــــا نــــاقَــــتِي وكــــأَنَّــــهـــا
فَــــــدَن ألَقــــــضِـيَ حــــــاجــــــةَ الـــــــمُــــــتَــــــلَــــــومِ

٤ - وَتَـــحُـلُّ عَــــبْـــلــــةُ بــــاجلِــــواءِ وأَهْــــلُــــنـــا
بـــــاحلَــــزْنِ فـــــالــــصَّـــــمَّــــانِ فـــــالــــــمُــــتَـــــثَــــلمِ

٥ - حُـــــيـــــيتَ مِـن طَـــــلَـلٍ تَـــــقَـــــادَمَ عَـــــهْـــــدُهُ
أَقْـــــــوَى وأَقَــــــفَـــــــرَ بَــــــعْــــــدَ أُم الـــــــهَــــــيْـــــــثَمِ

٦ - حَـــلَّتْ بـــأَرضِ الـــزَّائِــــرينَ فـــأَصـــبـــحَتْ
عَــــــسِــــــراً عَــــــلَيَّ طِـالبُكِ ابْــــــنَــــــةَ مَــــــخْــــــرَمِ

رقّع. بعد توهم:  بعد تفرُّس وتدقيق. ردم : ا (١) غادر: تَرك. هل غادر الشعراء من متردَّم: أي هل تركوا مقاالً لقائل. ا
(٢) عـبـلـة: ابـنـة عـمه ومـحبـوبـته. اجلـواء: بـلـد يـسـمـيه أهل جنـد جواء عـدنـة. تـكـلـمي: أخـبـري عن أهـلك وسـكانـك. عمى

: انعمي واسلمي في الصباح من اآلفات. صباحاً
تمكث. تلوم: ا (٣) الفَدَن: القصر. ا

تلثم: أسماء مواضع. (٤) اجلواء واحلزن والصمان وا
(٥) حُـييت: دعـاء له بـالتـحيـة. الـطلل : مـا شـخص من آثار الـدار.  تقـادم عـهده: قـدم عـهده بـسكـانه الـذين نزلـوه. أقوى

وأقفر: خال من سكانه. أم الهيثم: كنية عبلة.
(٦) الزائرون: األعداء يزأرون عليه من أجلها وأصله من زئير األسد.
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٧ - عُـــلــــقْـــتُـــهـــا عَــــرَضـــاً وأَقْـــتُـلُ قَـــومَـــهـــا
َــــــزْعَمِ زَعَــــــمـــــاً لَــــــعَــــــمْـــــرُ أَبــــــيكِ لــــــيسَ 

٨ - ولـــــقَــــــدْ نَـــــزلْـتِ فَالَ تَــــــظُـــــنـي غَـــــيْـــــرَهُ
َــــــنْـــــزِلَـــــةِ الــــــمُـــــحَـب الــــــمُـــــكْـــــرَمِ مِـــــنى 

٩ - كَــــيْفَ الـــــمَــــزارُ وقَــــدْ تَــــرَبَّـعَ أَهْــــلُــــهَـــا
بـــــعُــــنَـــــيْــــزَتَـــــيْنِ وأَهْـــــلُــــنَـــــا بــــالـــــغَـــــيْــــلَمِ

١٠ - إِنْ كُــــنْتِ أَزْمَــــعْتِ الــــفِــــرَاقَ فَــــإِنَّــــمــــا
زُمَّـتْ رِكَــــــــــابُـــــــــكُـمُ بــــــــــلَـــــــــيْـلٍ مُــــــــــظْــــــــــلِمِ

١١ - مَــــا رَاعَــــنـي إِالَّ حَــــمُــــولـــــةُ أَهْــــلِــــهَــــا
وَسْطَ الـــــــديــــــار تَـــــــسَفُّ حَـبَّ اخلِــــــمْـــــــخِمِ

١٢ - فِـــيـــهَــا اثْـــنَــتـــانِ وأَربَــعُـــونَ حَــلُـــوبَــةً
سُـــــودًا كَـــــخَـــــافِـــــيَـــــةِ الـــــغُـــــرَابِ األَسْـــــحَمِ

١٣ - إِذْ تَــــسْــــتَـــبــــيـكَ بـــذِي غُــــرُوبٍ وَاضِحٍ
عَــــــذْبٍ مُــــــقَــــــبَّــــــلُـهُ لَــــــذِيــــــذِ الــــــــمَــــــطــــــعَمِ

(٧) عُلقتـها: أحببتها.  عرضاً: فـجأة من غير أن أطلبه.وأقتل قومها: أحـببتها وأنا أقتل قومهـا فكيف أحبها وأنا أقتلهم
طمع. زمع: ا أم كيف أقتلهم وأنا أحبها? الزعم: الطمع. ا

(٨) فال تظني غيره: أي غير نزولك في قلبي.
زار: مكان الزيارة. تربع أهلها: نزلوا في الربيع. الغيلم:  اسم موضع. عنيزتان: اسم موضع. (٩) ا

(١٠) أزمعت الفراق: عزمت على الفراق. الركاب: اإلبل. زمت: أُعدت للرحيل ليالً وهذا مثل قولهم : أمر فرغ منه بليل.
(١١) راعـني: أفزعـني. اخلمـخم: واحدتـها خـمخـمة وهـو آخر مـا يبس من الـنبت. احلـمولـة: اإلبل التي تـطيق أن يـحمل

عليها.
(١٢) سودًا: ما كان للحلب من النياق فالسواد فيه أبهى وأمأل للفناء. اخلوافي: الريش دون الريشات العشر من مقدم

اجلناح. األسحم: األسود.
(١٣) تستـبيك: تذهب بعقلك. بذي غروب: بثغـر ذي غروب. غروب األسنان: حدُّها واحدها غرب. واضح: أبيض. عذب:

بارد.
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١٤ - وكـــــأَنَّ فَــــارَةَ تـــــاجــــرٍ بـــــقَــــسِـــــيــــمَــــةٍ
سَـــــبَــــــقَتْ عَــــــوارِضَـــــهـــــا إِلــــــيْكَ مِـنَ الـــــفَمِ

١٥ - أَوْ رَوْضَـــةً أُنُــــفـــاً تَـــضَــــمَّنَ نَـــبْــــتَـــهـــا
َــــــعْــــــلَمِ غَــــــيْـث قَــــــلِــــــيلُ الــــــدمْـنِ لــــــيـسَ 

١٦ - جَـــــــادَتْ عَـــــــلـــــــيْـهِ كُلُّ بِـــــــكْـــــــرٍ ثَـــــــرَّةٍ
فـــــــتَــــــــرَكْـنَ كُلَّ حَــــــــدِيـــــــقَــــــــةٍ كـــــــالــــــــدرْهَمِ

١٧ - سَــــحّــــاً وتَـــسْــــكــــابـــاً فــــكُلَّ عَــــشِــــيَّـــةٍ
ــــاءُ لـمْ يَــــتَـــــصَــــرَّمِ يَـــــجْــــري عـــــلـــــيْــــهـــــا ا

١٨ - وخَال الـــذُّبـــابُ بـــهـــا فـــلَــيـسَ بـــبــارحٍ
غَــــــرِداً كــــــفِــــــعْلِ الــــــشَّــــــاربِ الــــــمُــــــتَــــــرَنمِ

١٩ - هَـــــــــزِجـــــــــاً يَـــــــــحُـكُّ ذِراعَـهُ بـــــــــذراعِهِ
قَــــــدْحَ الــــــمُـــــكِـب عَــــــلَى الــــــزنـــــادِ األَجْـــــذَمِ

٢٠ - تُـمْــسِي وتُــصْــبحُ فَـوْقَ ظَــهْــرِ حَـشِــيَّـةٍ
وأَبــــــــيـتُ فَــــــــوْقَ سَـــــــــراةِ أَدهَمَ مُـــــــــلْــــــــجَمِ

(١٤) الفارة: وعـاء من جلد يودع فيه الطيب. التاجر: هاهـنا العطار. بقسيمة: أي بأمرأة قـسيمة وهي احلسناء صبوحة الوجه.
سبقت عوارضها: صارت إليك رائحتها قبل أن تقبلها فكيف إذا قبلتها. العوارض: ما خلف الرباعية من األسنان.

ـاشيـة وذلك أطـيب لريـحـها. : بكـراً لم تـطـرقهـا ا ـسك أو ريح روضة. أنـفـاً (١٥) أو روضـة أنفـاً: أي كـأنّ ريحـهـا ريحُ ا
تضمن نبتها غيث: تعهد إنباتها مطر. قليل الدمن: قليل اللبث لم يدمن عليها. وهذا أحسن لها وأطيب لرائحتها.

ـطر دائـمته. احلـدائق: جـمع حديـقة وهي طـر. ثرة: كـثـيرة ا طـر اجلـود. كل بكـر: أول ا (١٦)  جـادت علـيه: أصـابته بـا
اء استدارة الدرهم. البستان. كالدرهم: امتألت كلها فكأن استدارتها با

طر. لم يتصرم : لم ينقطع والصرم: القطيعة. (١٧) السَّح و التسكاب : انصباب ا
كـان . فلـيس ببـارح: فـليس بـزائل. التـغـريد: الـتطـريب ومدّ الـصـوت بالـغنـاء واحلداء. (١٨) خال الـذباب: انـفرد بـهـذا ا

ردد للصوت بتنغيم وترنيم. : ا تر ا
ـكب األجـذم عـلى الـزنـاد فـهـو يـقدح (١٩) هـزجاً: سـريع الـصـوت مـتـداركه مـصـوّتـاً. يـحك ذراعه بـذراعه: يـريـد قـدح ا

قطوع اليد. كب: الـمُجد. األجذم: ا بذراعه فشبه الذباب به إذا سن ذراعه باألخرى. ا
(٢٠) تمـسي وتـصـبح: أراد تمـسي عـبـلة وتـصـبح مـنعـمـة موطـأة لـها الـفـرش واحلـشايـا وأبـيت أنـا على ظـهـر فرسي.

حشية: فراش وثير. سراته: أعلى ظهره. األدهم: األسود وهو اسم حصان عنترة.
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٢١ - وحَـشِــيَّــتـي سَـرْج عَــلَـى عَـبْـلِ الــشَّـوَى
نَــــــهْــــــدٍ مَــــــراكِــــــلُـهُ نَــــــبــــــيلِ الـــــــمَــــــحْــــــزِمِ

✸✸✸✸✸✸✸✸

٢٢ - هَلْ تُـــــبْـــــلِــــغَـــــنـي دارَهــــا شَـــــدَنِـــــيَّــــة
َـــــحْـــــرُومِ الـــــشَّـــــرَابِ مُـــــصَـــــرَّمِ لُـــــعِـــــنَـتْ 

٢٣ - خَــــــطَّــــــارة غِـبَّ الــــــسُّـــــــرَى زَيّــــــافَــــــة
تَـــــــــطِـسُ اإلِكـــــــــامَ بــــــــذاتِ خُـفٍّ مِـــــــــيـــــــــثَمِ

٢٤ - وكــــــأَنّـــــمـــــا أَقِـصُ اإلِكـــــامَ عَـــــشِـــــيَّـــــةً
بــــقَـــــريبِ بَــــيْـنَ الـــــمَــــنْــــسِــــمَــــيْـنِ مُــــصَــــلَّمِ

٢٥ - تَـــأَوِي لهُ قُـــلُـصُ الـــنَّـــعَـــامِ كَـــمَـــا أَوَتْ
حِـــــــزَق يَــــــمـــــــانِــــــيَـــــــة ألَعْــــــجَـمَ طِــــــمْـــــــطِمِ

٢٦ - يَــــــــتْـــــــبَـــــــعْـنَ قُـــــــلَّــــــــةَ رَأْسِهِ وكــــــــأَنّهُ
حَــــــــرَج عَــــــــلَى نَــــــــعْـشٍ لــــــــهـنَّ مُــــــــخَــــــــيَّمِ

ـمـتلئ ـوضع: جـمع شـواة وهي جلـدة الـرأس. النـهد: ا (٢١) الـعبل: الـغـليظ. الـشـوى: القـوائم والـشوى في غـيـر هذا ا
ـراكل : مفـردها مركـل وهو من الدابـة حيث يـركلـها الـراكب إذا استـحثـها. فـرس نهد اجلـنبـ الغـليظ الـضخم. ا

راكل : واسع اجلوف. احملزم: موضع احلزام. ا
(٢٢) دار العرب: مـكانها الذي تنـزله. يقال: دار ودارة. شدنية: نـاقة نسبت إلى أرض أو حي باليـمن. لعنت: دعي عليها
عنى ال شراب فيها حروم الشراب: لعنت في محـروب الشراب وا في ضرعهـا ال تلقح وال حتمل فهو أشد لهـا. 

أي ال ل بها. مصرّم: منقطع متوقف ال ل بها.
(٢٣) خـطَّارة: تخـطر بـذنبـها أي حتركه أثـناء الـسيـر خّفًة ونـشاطـاً. غّب السـرى: بعيـدة الّسـرى تخـطر بعـدما أسـرت ليـلها ثم
أصـبحت ألن الـسيـر ال يكـسرهـا. السرى: سـير الـليل. زيـافة: تـزيف في سيـرها أي تـسرع. الـوطس: الضـرب الشـديد باخلف

الكسر. اإلكام: جمع أكمة وهي كل رابية مرتفعة عن وجه األرض. بذات خف: بقوائم ذات أخفاف. ميثم: شديد الوطء.
قدمان : كناية عن الظلـيم وهو ذكر النعـام. مصلّم: ال أُذن له. منسمـاه: ظفراه ا نسمـ (٢٤) أقص: أكسر. قـريب ب ا

في خفه  فإذا كان بعيد ما بينهما قيل منسِم أفرق.
(٢٥) تأوي له: تـرجع إلـيه تـنضـم إليه. الـقـلص واحـدتهـا قـلوص وهـي النـعـامة الـفـتـيّة كـالـصبـيّـة بـ النـسـاء. احلزق:
اجلـماعـات وهي أيـضـاً  الفـرق من اإلبل وغـيرهـا واحـدتـها حِـزْقـة.  أعجـم: اليفـصح غـير عـربي ويـريـد بهـا هـنا

احلبشي. طمطم: عَيٌّ اليفصح.
(٢٦) يتبـعن: الفـعل عائـد على الـنعـام. قلة رأسـه: أعلى رأسه. وكأنـه حرج: وكأن الـظلـيم أي ذكر الـنعـام حرج. احلرج:

رفوع العالي. مخيم: جعل لهن خيمة. مركب من مراكب النساء. النعش: الشيء ا
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٢٧ - صَـعْـلٍ يَـعــودُ بــذِي الـعُــشَـيْــرَةِ بَــيْـضَهُ
كــــالـــعَــــبْــــدِ ذِي الـــفَــــرْوِ الــــطَّـــويـلِ األَصْـــلَمِ

ـاءِ الــدُّحـرُضَــيْنِ فـأَصــبَـحَتْ ٢٨ - شَــربَتْ 
زَوْراءَ تَــــــنْــــــفِــــــرُ عن حِــــــيَــــــاضِ الــــــدَّيْــــــلَمِ

٢٩ - وكــــأَنَّـــمـــا تَـــنْـــأَى بـــجـــانبِ دَفـــهـــا الـ
ـــــــوَحْـــــــشِي مـن هَــــــزِجِ الــــــعَـــــــشِي مُــــــؤَوَّمِ

٣٠ - هِـــــرٍّ جَـــــنِـــــيبٍ كُـــــلَّـــــمـــــا عَـــــطَـــــفَتْ لهُ
غَــــضْــــبَى اتَّــــقَــــاهَــــا بــــالـــــيَــــدَيْنِ وبــــالــــفَمِ

٣١ - أَبـــقَى لـــهــا طُـــولُ الــســـفــارِ مُـــقَــرمَــداً
سَــــــنَــــــداً ومِــــــثْلَ دَعــــــائِـمِ الــــــمُــــــتَــــــخَــــــيّمِ

٣٢ - بَــــرَكَـتْ عَــــلَى مـــــاءِ الــــرداعِ كــــأَنَّــــمــــا
بَـــــــركَـتْ عـــــــلَى قَـــــــصَـبٍ أَجَـشَّ مُـــــــهَـــــــضَّمِ

(٢٧) الـصَّعل: الـصـغيـر الـرأس الدقـيق الـعنق. يـعـود: يأتي ويـرجع إلى بـيضه لـيـعتـني به. ذو الـعشـيـرة: اسم موضع.
قطـوع األذن والظلمان كلها صُـلْم أي ال آذان لها فشبه كالعـبد: شبه الظليم براع أسود يلبس فروة. األصلم: ا

. الظليم بأَسْوَد مقطوع األذن
عنـى من. الدحرضـان: ماءان يقـال ألحدهمـا ُدحرض ولآلخر : أي مـن ماء الدحُرضـ فالبـاء  اء الـدحرض (٢٨) شربت 

عنى األعداء. زوراء: مائلة عن مياه األعداء نافرة عن شربها. . الديلم: هنا  وسيع فلما جمعهما غلَّب أحد االسم
ن.  أمـا اجلـانب األيسـر فيـسـمى اإلنسي ألنـها (٢٩) تـنـأى: تبـعد. الـدَّفّ : اجلنـب. الوحـشي من البـهـائم: اجلانب األ
تـراكب في الـليل وأغـلب احليـوانات تـداخل وا عـاجلة مـنه. هـزج العـشي: الصـوت ا تـؤتى في الـركوب واحلـلب وا

تصدر أصواتاً ليالً. مؤوم: عظيم الرأس.
ـربـوط إلى جـنب هذه الـنـاقة. عـطـفت: انثـنت الـتفـتت.  غـضبـى اتقـاها: أي إذا (٣٠)  الـهر: الـسـنور الـقط.  اجلـنيب: ا

عطفت إليه غضبى لتعضه تلقاها بيده وبفمه.
طلي. قـرمد: األملس ا ـبني باآلجر.  ا قرمد اجملصّص أي ا (٣١)  مقرمـداً: سناماً طويالً لـزم بعضه بعضـاً وأصل ا
سنداً: أراد عـاليا ويقال ناقـة سناد إذا كانت مشـرفة.  مثل دعائم: أي أن قوائـمها قوية صالب طويـلة بعد اجلهد

تخيم الرجل الذي يتخذ اخليمة. تخيَّم: الشيء الذي يتخذ خيمة وا والسفر مثل أعمدة اخليام.  ا
كسَّر. هضم: ا (٣٢) الرداع: اسم موضع.  األجش: ذو الصوت اخلشن.  ا
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٣٣ - وكــــــأَنَّ رُبّـــــاً أَو كُـــــحَـــــيْـالً مُـــــعْـــــقَـــــداً
حَشَّ الــــــــوَقُـــــــــودُ بهِ جَـــــــــوانِبَ قُـــــــــمْــــــــقُمِ

٣٤ - يَـــنْـــبــاعُ مِنْ ذِفْـــرَى غَـــضُــوبٍ جَـــسْــرَةٍ
زَيّــــــافَــــــةٍ مِــــــثْلَ الــــــفَــــــنِــــــيـقِ الـــــــمُــــــكْـــــدَمِ

✸✸✸✸✸✸✸✸

٣٥ - إِنْ تُــــغْـــدِفـي دُوني الـــقِــــنَـــاعَ فــــإِنّـــني
طَبٌّ بـــــأَخْـــــذِ الـــــفـــــارِسِ الــــــمُــــسْـــــتَـــــلْـــــئِمِ

َـــــا عَــــلِـــــمْتِ فـــــإِنَّــــنِي ٣٦ - أَثْـــــنِي عَـــــلَيَّ 
سَــــــــمْح مُــــــــخَـــــــالَــــــــطَــــــــتي إِذا لـم أُظْــــــــلَمِ

٣٧ - فــــإِذا ظُــــلِـــــمْتُ فــــإِنَّ ظُــــلْـــــمِيَ بــــاسِل
مُـــــــرٌّ مَـــــــذَاقَــــــــتُهُ كَــــــــطَـــــــعْـمِ الـــــــعَـــــــلْــــــــقَمِ

٣٨ - ولـــقَــدْ شَــرِبْتُ مِـنَ الـــمُــدامَـــةِ بَــعْــدَمــا
ركَـــدَ الـــهـــواجــــرُ بـــالــــمَـــشُــــوفِ الــــمُـــعْـــلَمِ

٣٩ - بِــــــزُجَــــــاجَـــــةٍ صَــــــفْــــــراءَ ذاتِ أَسِـــــرَّةٍ
قُــــــرِنَتْ بـــــأَزْهَــــــرَ في الـــــشــــــمـــــالِ مُـــــفَـــــدَّمِ

(٣٣)  شبه الـعرق بالـرب أو القـطران والـقطـران أسود. وعرق اإلبل أول مـا يخـرج أسود فـإذا يبس اصـفر.  الـكحيل:
ـعقـد: الـذي قـد أوقد حتـته حـتى انعـقـد وغلـظ.  حش الوقـود: اتـقاد الـنـار. والوقـود هـو احلطب. رديء الـقطـران.  ا

اء أو هو اآلنية األسطورية التي يحبس فيها اجلن. القمقم: قدر صغير لتسخ ا
(٣٤) قـال أكثـر أهل اللغـة: ينـباع معـناه يـنبع.  الذفـرى والذفـريان: العـظمـان الناتـئان  وراء األذن وهـما أول مـا يعرق من
رددة رغاءهـا في لهازمها. اجلـسرة: الطويـلة. زيافة: تزيف البعـير. الغضوب والـغضبى: وهي النـاقة كثيرة الـغضب ا
كدم: الغليظ اجملرَّح واخملدَّش. في مشيها أي تسرع. الفنيق: الفحل من اإلبل الذي ودع من الركوب واحلمل عليه.  ا

ستلئم: الالبس الألمة وهي الدرع. (٣٥)  اإلغداف: إرخاء القناع على الوجه والتستر.  الطَّب : احلاذق.  ا
ديح.  سمح مخالطتي: سهل معاشرتي والتعامل معي. (٣٦)  الثناء: ا

رارة. (٣٧)  باسل:كريه شديد.  العلقم : الشديد ا
ت فـي الدن أي أطـيل مـكـثـها. ركـد: سـكن. الـهـواجر: ـدامـة ألنـها أد ا سـمـيت ا ـدام والـمُـدامـة: اخلـمـر وإ (٣٨)  ا

شوف أي اجمللو. شوف: أي بالدينار ا مفردها هاجرة وهي أشد أوقات اليوم حرّاً.  با
(٣٩) ذات أسرة: ذات طـرائق وخطوط وتكسر.  قرنت بأزهر: جعلت مع إبريق أزهر وهو األبيض يعني إبريق فضة أو

رصاص.  مفدم: مشدود فمه بخرقة.
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٤٠ - فــــإِذا شَــــرِبْـتُ فــــإِنَّــــني مُــــسْــــتَــــهْــــلِك
مـــــــــالـي وعِــــــــرْضِـي وَافِـــــــــر لـم يُــــــــكْـــــــــلَمِ

٤١ - وإِذا صَــحَـــوْتُ فَــمَــا أُقـــصــرُ عَنْ نــدًى
وكَــــمَـــــا عَـــــلِــــمْـتِ شَـــــمَــــائِـــــلـي وتَــــكَـــــرُّمي
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٤٢ - وحَــــلـــــيلِ غَــــانِـــــيَــــةٍ تَــــركْـتُ مُــــجَــــدَّالً
تَـــــمْـــــكُـــــو فَـــــريــــــصَـــــتُهُ كَــــــشِـــــدْقِ األَعْـــــلَمِ

٤٣ - سَــــبـــقَـتْ يَـــدَايَ لهُ بِــــعَـــاجلِ طَــــعْـــنـــةٍ
ورَشَــــــاشِ نــــــافِــــــذَةٍ كَــــــلَــــــوْنِ الــــــعَــــــنْــــــدَمِ

٤٤ - هَالَّ سَــــأَلْتِ اخلَــــيْلَ يــــا ابْــــنـــةَ مــــالكٍ
ـــــا لـم تَـــــعْــــــلَـــــمِي إِنْ كـــــنـتِ جـــــاهـــــلــــــةً 

٤٥ - إِذْ ال أَزالُ عَــــــــلَـى رِحَـــــــالـــــــةِ ســــــــابحٍ
نَـــــــهْــــــدٍ تَـــــــعَــــــاوَرُهُ الـــــــكُــــــمَـــــــاةُ مُــــــكَـــــــلَّمِ

٤٦ - طَـــــوْراً يُــــجَـــــرَّدُ لــــلـــــطــــعـــــانِ وتــــارةً
يـــــأْوِي إِلـى حَـــــصِـــــدِ الــــــقِـــــسِـي عَـــــرَمْـــــرَمِ

دح والذم (٤٠)  فإننـي مستهلك مالي: وهبت وأعطـيت وأكلت وشربت.   العرض: البَدَن ومن مـعانيه النفس وموضع ا
ة. من الرجل أي الشرف.  عرضي وافر: شرفي مصون نفسي كر

(٤١) صحوت: ذهب سـكري.  فما أقصـر عن ندًى: ال أقصر عن خيـر ومعروف.  كما عـلمت شمائلي: كـعلمك شمائلي
أي ومثل علمك.  الشمائل : األخالق واحدها شِمال.

ـرأة التي اسـتغـنت بجـمالـها عن الـزينـة.  مجّدال: مـصروعـًا وأصله أنه (٤٢)  وحـليل غـانيـة: وزوج غانـية والـغانـية : هي ا
لصق باجلـدالة وهي األرض.  تمـكو: تصفـر وتصوت.  الفـريصة: العـضلة الـتي ترعد من جسم اإلنـسان أو الدابة في

حالة الفزع.  كشدق األعلم: يريد سعة الطعنة أي كأن هذه الطعنة في سعتها شدق األعلم واألعلم هو اجلمل.
(٤٣)  سبقت يـداي: عجِلتْ يداي إليه بالـطَّعنة.  الرَّشاس: مـا تطاير وتفرق من الـدم بسبب الطعنـة.  النافذة: التي نفذت

إلى اجلانب اآلخر أو التي نفذت إلى اجلوف.  العندم: صبغ أحمر.
(٤٤) سألت اخليل: ركّاب اخليل فحذف الركاب وأقام اخليل مقامهم. ابنة مالك: محبوبته وابنة عمه عبلة.

(٤٥)  الـرحالـة: سرج كـان يعـمل من جـلود الـشاء بـأصوافـها يـتخـذ للـجـري الشـديد.  الـسابح من اخلـيل: الذي يـدحو
متـلئ الصدر.  تـعاوره الكُـماة: تتـعاقب على بيديه دحـواً وال يتلـقف يبسط يـديه معاً عـند العـدو.  النهـد: الغلـيظ ا

طعنه.  الكماة: جمع كمي وهو الشجاع.  مكلَّم: مجرّح أي تكررت جراحه.
.  عرمرم: شديد كثير. (٤٦)  طوراً: مرّة.  يجرَّد: يُبرَز يُساق.  يأوي إلى حصد: إلى جيش كثير القسيّ



≠ ∂∂ ≠ 

٤٧ - يُــخْـــبِــرْكِ مَنْ شَــهِـــدَ الــوَقــيـــعــةَ أَنَّــني
أَغْـــــشَى الـــــوَغَى وأَعِفُّ عِـــــنـــــدَ الـــــمَـــــغْــــنَمِ

٤٨ - ومُــــــدَجَّـجٍ كَــــــرِهَ الـــــــكُــــــمـــــــاةُ نِــــــزَالَهُ
ال مُــــــمْــــــعِـنٍ هَــــــرَبــــــاً وال مُــــــسْــــــتَـــــــسْــــــلِمِ

٤٩ - جَــــادَتْ يَــــدايَ لَـهُ بــــعــــاجلِ طَــــعْــــنَــــةٍ
ُــــــثَــــــقَّفٍ صَــــــدْقِ الــــــكُــــــعُــــــوبِ مُــــــقَـــــوَّمِ

ِ يَــهــدِي جَــرْسُــهـا ٥٠ - بِـرَحــيــبــةِ الــفَــرْغَـ
بـــــالـــــلَّـــــيْلِ مُـــــعْـــــتَـسَّ الـــــذئـــــابِ الـــــضُّــــرَّمِ

٥١ - فَــــشَـــكَــــكْـتُ بــــالــــرُّمْحِ األَصم ثِــــيَــــابَهُ
ُـــــحَــــرَّمِ ُ عَــــلَـى الــــقَـــــنَــــا  لَــــيـسَ الــــكـــــر

٥٢ - فَـــتَـــرَكْـــتُـهُ جَـــزَرَ الـــســـبــــاعِ يَـــنُـــشْـــنَهُ
مــــــا بَـــــــيْنَ قُـــــــلَّـــــــةِ رأْسِهِ والــــــــمِــــــعْـــــــصمِ

٥٣ - ومَـــسَك سَـــابِــغَـــةٍ هَـــتَـــكْتُ فُـــرُوجَـــهــا
بـــالـــسَّـــيْفِ عنْ حَــــامِي احلَـــقـــيـــقَـــةِ مُـــعْـــلِمِ

غنم: أترفع عـركة. والوغى والـوعى والوحى: الصـوت في احلرب  استعـيرت للـحرب.  وأعف عنـد ا (٤٧)  الوقيـعة: ا
غنم: مكان أو وقت توزيع الغنائم. وال تشره نفسي إلى الغنيمة. ا

ـعن هربـاً فيذهب : ال  عن هـرباً دَّجج: الـذي قد تـوارى بالـسالح تام الـسالح.  نزالَه: مـنازلـته مبـارزته.  ال  (٤٨)  ا
ويبعد وال هو مستسلم فيؤسر ولكنه يقاتل.

هذب حسن الصنع. صدق: قوَّم الرمح ا صلَح ا ثقف: ا (٤٩)  بعاجل طعنة: أي سبقته بالطَّعن كنت أحذق به منه.  ا
مستقيم صلب.  الكعوب: مجموع عقد الرمح. مقوم: مستوٍ.

ــاء من الـدلـو.  اجلَـرْس واجلِــرس: الـصـوت وهــو حسُّ الـشيء وصـوته. (٥٠)  الــرحـيـبـة: الــواسـعـة.  الــفـرغ: مـصب ا
بتغي الطالب.  الضرم: اجلياع. عتس: من الذئاب وغيرها ا ا

نعه كـرمه من أن يقتل حـرم: أي لم  (٥١)  شكـكت: انتظمـت. الرمح األصم: الرمح الـصلب.  ليس الـكر على الـقنا 
بالرماح فهو غير محرم عليها.

(٥٢)  اجلـزر: جـمع جَزَرة وهـي  الشـاة والـنـاقـة تُـذبَح وتـنـحر.  يـنـشـنه: أي يـتـنـاولـنه بـاألكل.  قـلة رأسه: أعـلى رأسه.
عاصم. عصم: موضع السوار جمعها ا ا

سمار.  السابغة: الدرع الفاضلة الواسعة التامة.  هتكت: قطعت وخرقت.  حامي (٥٣)  مسْكُـها: سَمْرها أي شدها با
نعه.  معلم: قد أعلم نفسه أي هو معروف. احلقيقة: يحمي ما يحق عليه أن 
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٥٤ - رَبِـــــذٍ يَـــــدَاهُ بــــــالـــــقِــــــدَاحِ إِذا شَـــــتَـــــا
هَــــــتّــــــاكِ غـــــــايــــــاتِ الــــــتــــــجــــــارِ مُــــــلَــــــوَّمِ

٥٥ - لَــــــــمَّــــــــا رآنـي قــــــــدْ نَــــــــزلْـتُ أُريـــــــدُهُ
أَبْـــــــدَى نَـــــــواجِـــــــذَهُ لِــــــغَـــــــيْـــــــرِ تَـــــــبَـــــــسُّمِ

٥٦ - فَــــطَـــــعَــــنْـــــتُهُ بـــــالــــرُّمْـحِ ثُمَّ عَـــــلَــــوتُهُ
ُـــــهَــــــنَّـــــدٍ صــــــافي احلَــــــدِيـــــدَةِ مِــــــخْـــــذَمِ

٥٧ - عَــــهْــــدِي بهِ مَــــدَّ الـــــنــــهــــارِ كــــأَنَّــــمــــا
خُـــــضِبَ الـــــبَـــــنـــــانُ ورأسُـهُ بـــــالـــــعِـــــظْـــــلَمِ

٥٨ - بَــــــطَـلٍ كــــــأَنَّ ثــــــيــــــابَهُ فـي سَــــــرْحَـــــةٍ
يُــــحْــــذَى نِــــعــــالَ الـــــســــبْتِ لَــــيْسَ بــــتَــــوْأَمِ
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ـنْ حَـــــلَّـتْ لهُ ٥٩ - يـــــا شــــــاةَ مَـــــا قَــــــنَصٍ 
حَـــــرُمَـتْ عَــــــليَّ ولَــــــيْــــــتَــــــهـــــا لـمْ تَــــــحْـــــرُمِ

٦٠ - فـبَــعَــثْتُ جَـاريَــتيِ فــقـلـتُ لـهــا اذْهَـبِي
فــــتَــــحَــــسَّــــسِـي أَخــــبــــارَهَــــا لي واعْــــلَــــمِي

يـسر.  إذا شـتا:  كـان العرب (٥٤)  الـرَّبِذ: الـسريع الـضرب بـالقـداح. والقـداح: قطع من اخلـشب كانـت تسـتعمـل في ا
يضربون بالقداح شتاءً في شدة الزمان وكلب البرد.  الغاية: الراية راية اخلمارين.  هتاك غايات التجار: أي يأتي
حوانيت اخلـمارين فيشتري كلَّ ما عندهم من اخلمر فيقلـعون راياتهم ويذهبون.  ملوم: معذَّل يُالم على إنفاق ماله

في الفتوة.
(٥٥)  أبدى نواجذه: كلح في وجهي فبدت أضراسه.  الناجذ: آخر األضراس.

صنوع في الهند. التهنيد: شَحْذْ السيف. علوته: ضربته.  اخملذم: السريع القطع. هنَّد: ا (٥٦)  ا
(٥٧)  مدَّ النهار: امتداد النهار وطوله.  العظلم: نبات يختضب به نبات النيلج (النيلة).

(٥٨)  في سـرحة: أي عـلى سرحـة. والسـرحة : الـشجـرة  الطـويلـة.  يُحـذى : تُجـعل له حذاءً.  الـسبت: جـلود الـبقر إذا
دبغت بالقرظ فإن لم تدبغ بالقرظ فليست بسبت.  ليس بتوأم: لم يزحمه آخر في الرحم فيخرج ضاوياً ضعيفاً أو

ال شبه له.
ن قـدر عليها. ن حلت له: أي  رأة بالـنعجة.  قـنص: صيد.   رأة والـعرب أيضاً تـكني عن ا (٥٩)  يا شاة: كـناية عن ا

حرمت علي: هي من قوم أعداء له. وقد يكون معناها : حرمت علي ألنها جارتي.
(٦٠)  حتسسي: تسمعي األخبار واعلمي حقيقتها.
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٦١ - قـــــــــالـتْ: رأَيـتُ مِـنَ األَعـــــــــادِي غِــــــــرَّةً
ـنْ هــــــوَ مُــــــرْتَمِ والــــــشَّــــــاةُ مُـــــــمْــــــكِــــــنَـــــة 

٦٢ - وكـــأَنَّـــهـــا الـــتَــفَـــتَتْ بِـــجـــيـــدِ جَـــدَايَــةٍ
رَشَـــــــــــــأٍ مِــنَ الـــــــــــــغِــــــــــــــزْالنِ حُـــــــــــــرٍّ أَرْثَـمِ

✸✸✸✸✸✸✸✸

٦٣ - نُــبـــئتُ عَــمْـــراً غَــيْــرَ شـــاكِــرِ نِـــعْــمــتِي
والــــكُـــفْــــرُ مَــــخْــــبَـــثَــــة لــــنــــفْسِ الـــــمُـــنْــــعِمِ

٦٤ - ولـقـدْ حَـفِـظْـتُ وَصَـاةَ عَـمي بـالـضُّـحَى
إِذْ تَـــــقْــــلِصُ الــــشَّـــــفَــــتــــانِ عنْ وَضَـحِ الــــفَمِ

٦٥ - في حَـــوْمَـــةِ الــــمَـــوْتِ الـــتي ال يَـــتَّـــقِي
غَــــمَـــــراتِــــهــــا األَبْــــطــــالُ غَــــيْـــــرَ تَــــغَــــمْــــغُمِ

٦٦ - إِذْ يَــــــتَّــــــقُــــــونَ بـيَ األَسِـــــنَّــــــةَ لـم أَخِمْ
عَـــــنْـــــهـــــا ولـــــكــــنـي تَـــــضَـــــايَقَ مُـــــقْـــــدَمي

٦٧ - لــــمَّــــا رأَيتُ الـــقَــــوْمَ أَقْـــبَلَ جَــــمـــعُـــهمْ
يَـــــــتَــــــــذامَـــــــرونَ كَـــــــرَرْتُ غَـــــــيْـــــــرَ مُـــــــذَمَّمِ

ن أراد أن ينظرها أو يصيدها.  : ن هو مر (٦١)  غرة: إمكان واغترار وغفلة.  
نزلـة اجلدي من الغـنم أتت عليه خـمسة أشـهر أو ستة. (٦٢)  اجليد: الـعنق وجمـعه أجياد.  جـداية: وهي من الظـباء 
رشأ: الذي قوي من الظباء ومشى بجانب أمه.  احلر: احلسن العتيق.  األرثم: الذي في شفته العليا وأنفه بياض.
نـعِم يؤدي إلى خـبث نفـسه على ـنعم:  أي أن حـجب الشـكـر عن ا (٦٣)  نـبئت: أخـبرت أُعـلمت. الـكـفر مـخبـثة لـنفس ا

نعَم عليه. ا
(٦٤)  وصـاة: وصيـة.  تقـلص الشـفتـان: تنـكمـشان وتـتقـلصـان إذا فزع الـرجل .  عن وضح الفم: عـن بيـاض األسنان.

الوضح: الل سمي وضحاً لبياضه.
وت: ساحته.  غمراتها: شدائدها.  األبطال: األشداء.  التغمغم: صوت تسمعه وال تفهمه. (٦٥)  حومة ا

سن هو احلجر (٦٦)  يتقون بي األسنة: يجعلونني بينهم وبينها.  األسنة: جمع سنان وهو الذي يطعن به والسنان وا
ـكان الذي .  ولـكنـي تضايـق مقـدمي: ضاق ا .  لم أخم: لم أتراجع ولم أضـعف ولم أج الذي حتـدد به السـكاكـ

أقدم فيه فصرت في مضيق من األرض ال أستطيع أن أقدم فرسي فيه.
(٦٧)  يتذامـرون: يحرض بعضهم بعضاً والذمر: الرجل الشجـاع وجمعه أذمار. كررت: هجمت. غير مذمّم: غير ملوم

ألنني لم أقصّر.
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٦٨ - يَـــدْعُـــونَ عَـــنـــتَــــرَ والـــرمـــاحُ كـــأَنَّـــهـــا
أَشـــــــــطــــــــانُ بِــــــــئــــــــرٍ فـي لَــــــــبَــــــــانِ األَدهَمِ

٦٩ - مـــــا زِلْـتُ أَرْمـــــيـــــهِمْ بِــــــغُـــــرَّةِ وَجْـــــهِهِ
ولَـــــــبَـــــــانـهِ حَــــــــتَّى تَــــــــسَـــــــرْبَـلَ بـــــــالـــــــدَّمِ

٧٠ - ولــقــد شَــفَى نَــفــسِي وأَبْــرأَ سُــقْــمَــهــا
قِــــــيـلُ الــــــفَــــــوارِسِ وَيْـكَ عَــــــنْــــــتَــــــرُ أَقْــــــدِمِ

٧١ - وازْوَرَّ مِـنْ وَقْعِ الـــــقَــــــنَـــــا بِـــــلَــــــبـــــانِهِ
وشَــــــكَـــــــا إِليَّ بَــــــعَـــــــبْــــــرَةٍ وتَــــــحَـــــــمْــــــحُمِ

٧٢ - لَـوْ كـانَ يَـدْرِي مـا  الــمُـحـاوَرةُ اشْتَـكَى
أَوْ كـــــــانَ لَــــــوْ عَـــــــلِمَ الـــــــكَـالمَ مُــــــكــــــلـــــــمِي

٧٣ - واخلَـــيْلُ تَــقْــتَـــحِمُ اخلَــبَـــارَ عَــوابــســاً
مِنْ بَـــــيْنِ شَـــــيْـــــظَـــــمَـــــةٍ وأَجْـــــرَدَ شَـــــيْـــــظَمِ

٧٤ - ذُلُل رِكـــابي حَـــيْـثُ شِـــئتُ مُـــشـــايِـــعِي
لُـــــــــبـي وأَحْـــــــــفِــــــــزُهُ بـــــــــأَمْـــــــــرٍ مُـــــــــبْــــــــرَمِ

(٦٨)  أشطان بئر: حِبال بئر شبه بها الرماح لطولها.  اللبان: مجرى اللَّبَب الصدر. األدهم: حصان عنترة.
(٦٩)  غـرة وجـهه: أعـلى وجـهه حيـث توجـد الـغـرة وهي بـيـاض في وجه احلـصان.  تـسـربل: صـار له سـربـال من الدم

اكتسى بالدم. والسربال: القميص.
(٧٠)  شفى نفسي: أرضاها وأذهب غمها.  سُقْم وسَقَم: مرض علّة.  قيل الفوارس: قولهم.  ويك: ويلك.

: تمايل.  الـعبرة: الدمـعة وجمعهـا عبر. وقال أبـو جعفر: الـعبرة تنـزل الدمعة وهي ارتـفاع الغم من الصدر (٧١)  ازورَّ
حتى يخـنق فيكاد يقتل فيقال: خنقته العبرة والـدمعة ال تقتل.  حتمحم : صوت احلصان دون الصهيل وكأن فيه

حنيناً وضراعة.
(٧٢)  احملاورة: اخلطاب.

(٧٣)  االقـتحـام: الـدخـول في الـشيء بـسـرعـة.  اخلـبـار: األرض اللـيـنـة يـصـعب عـلى اخلـيل الـركض فـيـهـا.  الـعوابس:
الكوالح من اجلهد.  الشيظم: الطويل.  األجرد: القصير الشعر.

(٧٤)  الـذلـول من اإلبل وغيـرهـا:  ضد الـصـعب واجلـمع ذُلُل أي مطـيـعة وسـهـلة الـقـيـاد.  الركـاب: مـا يركب من اإلبل
نتقض وال واخليل.  مـشايعي لبي : عقـلي ال يعزب عني وال يـغيب.  أحفزه: أدفـعه وأقويه.  أمر مبـرم : رأي ليس 

ضعيف  رأي محكم.



≠ ∑∞ ≠ 

٧٥ - ولـــقــدْ خَـــشِــيـتُ بــأَنْ أَمُـــوتَ ولم تــكُنْ
لــــلــــحَــــرْبِ دائــــرة عَـــــلَى ابْــــنَـيْ ضَــــمْــــضَمِ

٧٦ - الــشَّــاتِـــمَيْ عِــرْضِي ولـمْ أَشْــتُــمْـــهُــمــا
والــــــنَّــــــاذِرَيْـنِ إِذَا لَــــــقِــــــيــــــتُــــــهُــــــمَــــــا دَمي

٧٧ - إِنْ يَـــفــــعَال فـــلــــقَـــدْ تَــــرَكْتُ أَبــــاهُـــمَـــا
جَـــــزَرَ الـــــســــــبـــــاعِ وكُـل نَـــــسْـــــرٍ قَــــــشْـــــعَمِ

٧٨ - إِنـي عَــــــدَاني أَنْ أزورَكِ فَـــــــاعْــــــلَــــــمي
مـــا قــــدْ عَـــلــــمْتِ وبَــــعْضُ مَـــا لـمْ تَـــعْــــلَـــمِي

٧٩ - حَــالـتْ رِمَـــاحُ ابْـــنَيْ بَـــغِـــيضٍ دُونَـــكُمْ
وزَوَتْ جَــــــوانِـي احلَـــــــرْبِ مَنْ لـمْ يُـــــــجْــــــرِمِ

✸✸✸✸

(٧٥)  ابنا ضمضم: هرم وحص ابنا ضمضم الذي قتله عنترة فكانا يتوعدانه.
ا قـال إذا لقيتـهما ولم يقل . وإ بـيح (٧٦)  الناذرين إذا لقـيتهمـا دمي: القائـل والله لئن لـقيناه لـنقتلـنه.  الناذريْن: ا

إذا لقياني وهو أب في الكالم ألن ما لقيك فقد لقيته وما لقيته فقد لقيك.
سن. (٧٧)  جزر السباع: مقتول لها تأكله.  القشعم: الكبير من النسور ا

(٧٨)  عداني: شغلني صرفني عن زيارتك.
(٧٩) ابنـا بغيض: عـبس وذبيان يـعني قتـالهم في حرب داحس والـغبراء. زوت : نـحّت وأبعدت. جـواني احلرب :  جمع

ة .  جانية وهي اجلريرة واجلر
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(٥)
معـلقــــة

عمــرو بن كُلثوم
وهي برواية األَنباري أربعة وتسعون بيتاً
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عمــرو بن كلثــوم

< هو عمرو بن كلثوم بن مـالك بن عتاب ينتهي نـسبه إلى قبيلة تغـلب التي ذاع صيتها في حرب
البسوس بينها وب بكر  ويكنى أبا األسود.

هلهل أخي كليب. < أمه ليلى بنت ا
< ال يُـعرف بـالتـحديـد تاريخ مـولده اشـتهـر بأنه سـاد قومه صـغيـراً وعمـره (١٥) سنـة وهو يـعد
ـشـهوريـن وكانت قـصـته مع عـمـرو بن هـنـد مـلك احلـيـرة وقـتله واحـداً من شعـراء اجلـاهـلـيـة ا

شهورة. إياه دافعاً إلى نظم معلقته ا
< انتشرت معلقته ب أبناء قبيلته وتوارثتها األجيال اخملتلفة حتى قال أحد الشعراء:

ألــــــهى بــــــني تـــــغــــــلبٍ عـن كل مــــــكـــــرمـــــةٍ
قــــصــــيــــدة قـــالــــهــــا عــــمــــرو بن كــــلــــثـــوم

ـعلـقات  حـيث بدأها ـعلـقة في بـعض جزئـياتهـا عن الصـورة التـقلـيديـة عند شـعراء ا < تخـتلف ا
عمرو بافتتاحيـة خمرية وجتنب فيها حديث الطلل متأثراً بالطابع احلماسي واالنفعالي الذي

سيطر عليه من جراء الواقعة التي دفعته إلى نظمها.
< وقد نُـسـجت روايـات حـول تـلك الـواقـعة  مـنـهـا مـا كـان من شـأن ليـلى أم عـمـرو بن كـلـثـوم ح
لـك بأن تـنـاولـها طـبـقـاً على نـادت بـأعلى صـوتـهـا «واذاله لتـغـلب» عـنـدما طـلـبت مـنهـا هـنـد أم ا
علق لك عـمرو بن هنـد ا ثـابة إهانـة ألم الشـاعر فوثب إلى سـيف ا ـائدة  فكـانت الواقـعة  ا

في الرواق وقتله به.
< توفي حوالي عام (٥٨٤م) وقيل عام (٦٠٠م).

✸✸✸✸
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معـلقــــة
«عمــرو بن كُلثوم»

١ - أَال هُـــبـي بـــصَـــحْــــنِكِ فـــاصـــبَــــحِـــيـــنـــا

وال تُــــــــبْــــــــقـي خُــــــــمُــــــــورَ األَنْــــــــدَرِيــــــــنـــــــا

٢ - مُــــشَــــعْــــشَــــعَــــةً كـــــأَنَّ احلُصَّ فــــيــــهــــا

ـــــاءُ خـــــالَـــــطَـــــهـــــا سَـــــخِـــــيـــــنـــــا إِذَا مـــــا ا

٣ - تَــــجُــــورُ بِـــــذِي الــــلُّــــبَــــانَـــــةِ عَنْ هَــــوَاهُ

ــــــــيـــــــنـــــــا إِذا مَـــــــا ذاقَــــــــهـــــــا حــــــــتّـى يَـــــــلِ

٤ - تَــــرَى الـــلَّــــحِــــزَ الـــشَّــــحِـــيـحَ إِذا أُمِـــرَّتْ

عَـــــلَــــــيْهِ لـــــــمَــــــالِهِ فــــــيـــــهــــــا مُــــــهِـــــيــــــنـــــا

٥ - وإِنَّــــا سَــــوْفَ تُـــــدْرِكُــــنــــا الــــــمَــــنَــــايــــا

ـــــــــنـــــــــا ومُـــــــــقَـــــــــدَّرِيـــــــــنـــــــــا مُـــــــــقَـــــــــدَّرَةً لَ
✸✸✸✸✸✸✸✸

٦ - قِــــفِي قَــــبْلَ الــــتَّــــفَــــرُّقِ يــــا ظَــــعــــيــــنــــا

(١) هُبي: قومي.  الـصَّحْن: القدَح الـضخم الواسع.  فاصـبحينـا: فاسقيـنا صبوحـاً وهو شُرب الغـداة.  األندرين: قرية
بالشام كثيرة اخلمر.

اء. احلُص: الوَرْس نبت له زهر أحمر يشبه الزعفران. مزوجة با شعشعة: ا (٢)  ا
(٣) جتور: تميل.  اللبانة: احلاجة.

(٤)  اللَّحز: الضيق الصدر. الشحيح: البخيل.
وت. مقدّرة لنا ومقدّرينا:  قُدّرت علينا وقُدَّرنا لها. نايا: جمع منية وهي ا (٥) ا

رأة الراحلة في هودجها. (٦)  يا ظعينا:   يا ظعينة فرخّم فحذف الهاء ووصل فتحة النون باأللف وهي ا
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َ وتُــــــخْـــــبِـــــريـــــنـــــا نُـــــخَـــــبــــــرْكِ الـــــيَـــــقِـــــ

٧ - بِــــيَــــوْمِ كَــــريــــهَـــــةٍ ضَــــرْبــــاً وطَــــعْــــنــــاً

ـــــــــونــــــــا أَقـــــــــرَّ بـه مَــــــــوَالـــــــــيـكِ الـــــــــعُـــــــــيُ

٨ - قِــــــفـي نَــــــسْـــــــأَلْكِ هَـلْ أَحْــــــدَثْـتِ وَصْالً

ِ أَمْ خُــــــنْـتِ األَمــــــيـــــــنــــــا لِـــــــوَشْـكِ الــــــبَـــــــ
✸✸✸✸✸✸✸✸

٩ - تُــــــــــــريِـكَ إِذا دَخَــــــــــــلْـتَ عَــــــــــــلَـى خَـالءٍ

وقَــــدْ أَمِـــــنَـتْ عُــــيُـــــونَ الـــــكـــــاشِــــحـــــيـــــنــــا

١٠ - ذِراعَيْ عَـــــــــيْــــــــطَـلٍ أَدْمـــــــــاءَ بِــــــــكــــــــرٍ

ـــــــتــــــــونـــــــا تَـــــــربَّــــــــعَـتِ األَجَـــــــارِعَ والـــــــــمُ

١١ - وَثَــــدْيــــاً مِــــثْـلَ حُق الــــعَــــاجِ رَخْــــصـــاً

ـــــــيـــــــنــــــا حَـــــــصَـــــــانـــــــاً مِـنْ أَكُف الـالَّمِـــــــسِ

١٢ - وَمَـــــــتْــــــــنَـيْ لَـــــــدْنَــــــــةٍ طَـــــــالَـتْ والنَتْ

ـــــــيـــــــنــــــا َـــــــا يَـــــــلِ رَوادِفُـــــــهَـــــــا تَـــــــنُــــــوءُ 
✸✸✸✸✸✸✸✸

١٣ - تَـــذَكَّــــرْتُ الـــصــــبَـــا واشْــــتَـــقْتُ لـــــمَّـــا

(٧)  بيوم كريهة: أي بيوم وقعة كريهة أي مكروهة وهي من أسماء احلرب. أقر: سرَّ وطمأن. مواليك: أبناء عمك.
: الوفيُّ العهد. : سرعته. البَيْن : الفراق . األم (٨) وشك الب

ضمر العداوة.  اخلالء: من اخللوة. (٩)  الكاشحون: األعداء واحدهم كاشح وهو ا
تون: ما غلُظ من األرض واحدها (١٠)  ذراعَيْ عَيْطل: يـعني ظبيةً عيطالً العيطل: الطويلـة العنق. األدماء: البيضاء.  ا

.  تربعت األجارع : أقامت أيام الربيع باألجارع. واألجرع هو األرض ذات احلزونة تشاكل الرمل. مَ
: ليّناً. حَصاناً: عـفيفة. من أكف الالمس : لم تمسَّها (١١)  حُق العاج: وعـاء صغير ذو غطاء يتخذ من العـاج. رخصاً

أكفُّ الناس. ويقال امرأة حصان من نسوة حصائن  أي عفائف.
تنـان: جانبا الفَقار.   الـلَّدْنة: اللَّينة. طـالت والنت: معناه هي طويلـة القامة ليّنتـها. روادفها: أعجازها. (١٢) ا

ا يقرب من أعجازهنّ. ا يلينا: أي يليهن يعني  تنوء: تنهض. 
(١٣)  الصبا: العشق والهوى. احلمول: اإلبل التي يحمل عليها. أُصُالً : عشيّاً  . حُدينا: سيقت ساقها احلادي.
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رَأَيْتُ حُـــــــمُــــــــولَـــــــهـــــــا أُصُالً حُـــــــدِيـــــــنـــــــا

١٤ - وأَعْـــرَضَتِ الـــيَــــمَـــامـــةُ واشْـــمَـــخَـــرَّتْ

ـــــتـــــيـــــنـــــا كـــــأَسْـــــيَـــــافٍ بـــــأَيْـــــدي مُـــــصْـــــلِ

١٥ - فَـــــمـــــا وَجَـــــدَتْ كَـــــوَجْـــــدِي أُمُّ سَـــــقْبٍ

ـــــــنــــــــيـــــــنـــــــا أَضَـــــــلَّــــــــتْهُ فَــــــــرَجَّـــــــعَـتِ احلَ

١٦ - وال شَــــمْــــطــــاءُ لـم يَــــتــــرُكْ شَــــقَــــاهــــا

ـــــــنـــــــيـــــــنــــــا لَـــــــهـــــــا مِن تِـــــــسْـــــــعَــــــةٍ إالّ جَ

١٧ - وإِنَّ غَــــــــــــــداً وإِنَّ الـــــــــــــيَــــــــــــــوْمَ رَهْـن

ــــــيــــــنــــــا ــــــا ال تَــــــعــــــلَــــــمِ وبَــــــعْــــــدَ غَــــــدٍ 
✸✸✸✸✸✸✸✸

١٨ - أَبَــــا هِـــــنْــــدٍ فَـالَ تَــــعْـــــجَلْ عَـــــلَــــيْـــــنــــا

وأَنـــــظِــــــرْنـــــا نُــــــخَـــــبــــــرْكَ الـــــيَــــــقِـــــيــــــنـــــا

١٩ - بـــــأَنّـــــا نُـــــورِدُ الـــــرَّايـــــاتِ بِـــــيـــــضـــــاً

ونُــــــــصْـــــــدِرُهـنَّ حُـــــــمْـــــــراً قْــــــــد رَوِيـــــــنـــــــا

ــــــــــــنـــــــــــا غُــــــــــــرٍّ طِـــــــــــوالٍ ٢٠ - وأَيَّـــــــــــامٍ لَ

: سالّ سيوفهم. (١٤)  أعرضت: ظهرت وبدت.  اشمخرت: ارتفعت وطالت.  مصلت
(١٥) وجـدت: حزنـت.  أمُّ سَقْب: نـاقة والـسـقّب: الفـصـيل. أضلَّـته: فـقدته. الـترجـيع: تـرديد الـصـوت.  احلنـ : صوت

توجع.   ا
ستور في القبر. (١٦)  الشمط : بياض الشعر والشمطاء: العجوز.  اجلن : ا

ا ال تعلم  من احلوادث. ا ال تعلم : أي    (١٧)
نذر.  أنظرنا: أمهلنا أو أخرنا. (١٨)  أبو هند: عمرو بن ا

(١٩)  الرايات: األعالم . نورد الرايات: نصطحبها في احلرب. ونصدرهن: أي نردُّهن حُمراً  ألنهن قد روين من الدم .
لك أن نـطيعه. يـقال: دنتُ لفُالن: لك فـيها أن نـدينا: عـصيـنا ا (٢٠) األيام : الوقـائع.  غرّ : بيض مـشهـورة.  عَصَيـنا ا

أي دخلتُ في طاعته. الـمَـلْك: يقال ملك ومليك. .



≠ ∑∂ ≠ 

عَــــصَــــيْــــنــــا الــــمَــــلْـكَ فـــيــــهــــا أَنْ نَــــدِيــــنـــا

٢١ - وسَــــــيـــــدِ مَـــــعْــــــشَـــــرٍ قــــــدْ تَـــــوَّجُـــــوهُ

بِـــتَـــاجِ الــــمُـــلْـكِ يَـــحْـــمِي الـــــمُـــحْـــجَـــريـــنـــا

٢٢ - تَــــرَكْــــنـــــا اخلَــــيْـلَ عــــاكِـــــفَــــةً عَـــــلَــــيْهِ

مُـــــــقَــــــلَّـــــــدةً أَعِـــــــنَّـــــــتَــــــهَـــــــا صُـــــــفُـــــــونــــــا

٢٣ - وقـــــــــدْ هَـــــــــرَّتْ كِـالَبُ احلَي مِـــــــــنَّـــــــــا

ـــــــيـــــــنــــــا وشَــــــذَّبْـــــــنـــــــا قَــــــتَـــــــادَةَ مَـنْ يَــــــلِ

٢٤ - مَــــــتَـى نَــــــنــــــقُلْ إلـى قَــــــوْمٍ رَحَــــــانــــــا

يــــكــــونـــوا فـي الـــلــــقــــاءِ لَــــهـــا طَــــحِــــيــــنـــا

٢٥ - يــــكــــونُ ثِـــفَــــالُــــهــــا شَــــرْقِيَّ سَــــلْــــمَى

ولُـــــهْــــوَتُـــــهــــا قُـــــضَــــاعَــــةَ أَجْـــــمَــــعِـــــيــــنــــا

٢٦ - وإنَّ الـــضـــغْنَ بَـــعْـــدَ الـــضـــغْـنِ يَـــبْــدُو

ــــــيــــــنـــــا عَــــــلـــــيْـكَ ويُـــــخْــــــرِجُ الــــــدَّاءَ الـــــدَّفِ

٢٧ - وَرِثْـــنـــا الــــمَـــجـــدَ قــــدْ عَـــلِـــمَتْ مَـــعَـــدٌّ

نع.  احملجرين: الذين أجلئوا إلى الضيق. (٢١)  يحمي: 
(٢٢) عاكـفـةً عـلـيه:أي  واقـفةً مـقـيـمـةً عـليـه. الصـفـون: جـمع صـافن وهـو الـفرس الـقـائم عـلى ثالث قـوائم وطـرف حـافر

الرابعة.
(٢٣)  هرَّت كالب احليّ منَّـا: كرهَـتْنا كالبُ احلـي ونبحت نـباح الــمُنكِـر.  شذّبـنا: فرقـنا.  الـقتادة: شـجرة لـها شوك ال

تمس إذا يبست لشدة شوكها.
(٢٤)  الرحى: حجران قويان مستديران أحدهما فوق اآلخر لطحن احلبوب.

(٢٥)  الثفال: جلدة أو خرقة تُجعل حتت الرَّحى ليقع عليها الدقيق.  اللهوة: القبضة من الطعام تُلقى في فم الرَّحى.
ستتر في القلب. (٢٦)  الضغن: احلقد. الدف : ا

. (٢٧)  اجملد: الشرف والرفعة.  حتى يبينا: حتى يظهر ويستب
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ــــــــيــــــــنــــــــا نُــــــــطـــــــــاعِنُ دونَـهُ حــــــــتَّـى يَــــــــبِ

٢٨ - ونَـــــــحْـنُ إذا عِــــــــمَـــــــادُ احلَـي خَـــــــرَّتْ

ـــــلــــيــــنــــا عَــــلَى األَحْـــــفَــــاضِ نَــــمْـــــنَعُ مَــــا يَ

٢٩ - نُـــــــدافِعُ عَـــــــنْــــــهُـمُ األَعْـــــــداءَ قِــــــدْمــــــاً

ــــــلــــــونــــــا ونَــــــحْــــــمِـلُ عَــــــنـــــــهمُ مــــــا حَـــــــمَّ
✸✸✸✸✸✸✸✸

٣٠ - نُــــطـــاعِـنُ مـــا تَـــرَاخَـى الـــنَّــــاسُ عَـــنَّـــا

ونَــــضْــــرِبُ بــــالــــسُّـــــيــــوفِ إِذا غُــــشِــــيــــنــــا

٣١ - بـــــسُــــــمْـــــرٍ مِنْ قَـــــنَــــــا اخلَـــــطي لُـــــدْنٍ

ـــــــلـــــــيـــــــنــــــا ذَوَابِلَ أو بـــــــبِـــــــيـضٍ يَـــــــعْـــــــتَ

٣٢ - نَـــــشُقُّ بـــــهــــا رُؤُوسَ الــــقَـــــوْمِ شَــــقّــــاً

ونُــــخْــــلِـــيــــهــــا الــــرقَـــابَ فَــــيَــــخْــــتَـــلــــيــــنـــا

٣٣ - تَــــخَـــالُ جَــــمَــــاجِمَ األَبــــطـــالِ فــــيــــهـــا

ــــــيــــــنـــــا وُسُــــــوقـــــاً بــــــاألَمَــــــاعِــــــزِ يَـــــرْتَــــــمِ

٣٤ - نَـــــــحُـــــــزُّ رُؤُسَـــــــهُـمْ فـي غَـــــــيْـــــــرِ بِــــــرٍّ

(٢٨)  عـماد احليّ: أعـمـدة اخلشب الـتي تقـوم علـيهـا اخليـام وبـيوت الـشعـر. خرَّت: سـقطت وتـهاوت.  األحـفاض: اإلبل
تاع. تاع واحدها حفض واألحفاض هنا : ا التي حتمل ا

(٢٩)  ندافع: أراد ندافــع عن من يلينا ونحمل ما حمّلونا من ديات أو دماء.
(٣٠)  تراخى: تباعد. غشينا: عُمدنا أُتينا وهوجمنا.

مـلـكة ـة وهـو اآلن مديـنـة الـقطـيف بـا (٣١) الـسمـر: الـرماح. اخلـطي: مـنسـوب إلى اخلط واخلطّ مـرفـأ البـحـرين الـقد
العربية السعودية.

: يقطعن. (٣٢)  نشقّ بها: نفلق بالسيوف.  نُخليها الرّقاب: جنعل الرقاب لها كاخلَلَى وهو احلشائش الرطبة.  يختل
: كان فيه حصى.  يرتم (٣٣)  األبطال: األشداء . وسوق: جمع وسق وهو حمل البعير.   األماعز: جمع أمعَز وهو ا

يسقطن.
: في غير رأفة بهم وال شفقة عليهم. (٣٤)  نحز: نقطع. في غير بِرٍّ
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فَــــــــمَــــــــا يَــــــــدْرونَ مـــــــاذا يــــــــتَّــــــــقُــــــــونـــــــا

٣٥ - كــــأَنَّ سُــــيــــوفَــــنــــا فِـــــيــــنــــا وفــــيــــهِمْ
ــــــــيــــــــنـــــــا مَــــــــخَــــــــاريق بــــــــأَيْــــــــدِي العِـــــــبِ

٣٦ - كـــــأَنَّ ثِــــــيـــــابَـــــنــــــا مِـــــنّـــــا ومِــــــنْـــــهُمْ
ـــــــيــــــنــــــا خُــــــضِـــــــبْنَ بـــــــأُرْجُــــــوانٍ أَوْ طُــــــلِ

✸✸✸✸✸✸✸✸

٣٧ - إذا مـــــــــا عَـيَّ بـــــــــاإلِسْـــــــــنَــــــــــافِ حَيٌّ
مِنَ الــــــهَــــــوْلِ الـــــــمُــــــشَـــــبَّـهِ أَنْ يَــــــكُــــــونـــــا

٣٨ - نَـــــصَــــبْـــــنـــــا مِـــــثْـلَ رَهْـــــوةَ ذاتَ حَــــدٍّ
ـــــقـــــيـــــنــــا مُـــــحـــــافَـــــظـــــةً وكُــــنّـــــا الـــــسَّـــــابِ

٣٩ - بِــــفِـــــتْــــيَــــانٍ يَـــــرَوْنَ الــــقَــــتْـلَ مَــــجْــــداً
وشِــــــيـبٍ في احلُــــــروبِ مُـــــــجَــــــرَّبــــــيــــــنــــــا

٤٠ - حُــــدَيَّـــا الــــنَّــــاسِ كُــــلــــهِمُ جَــــمِــــيــــعـــاً
ــــــيــــــنـــــا مُــــــقَــــــارَعَــــــةً بَــــــنــــــيــــــهِمْ عَـنْ بَــــــنِ

٤١ - فـــأَمَّــــا يَــــوْمَ خَـــشْــــيَــــتِـــنــــا عَــــلَـــيْــــهِمْ
فَــــــنُـــــصْــــــبِـحُ غَـــــارةً مُــــــتَــــــلــــــبـــــبــــــيــــــنـــــا

٤٢ - وأَمَّـــــا يَــــــوْمَ ال نَـــــخْـــــشَى عَــــــلَـــــيْـــــهمْ

(٣٥) مخاريق: مفردها مخراق وهي ثياب تُفتل فتالً شديداً فيتخيلها األوالد سيوفاً ويتقاتلون بها.
. األرجوان: صبغ أحمر. شبَّه كثرة الدماء على الثياب بصبغ أحمر. : طُل (٣٦)  خُض
توقع . شبه: الفزع ا (٣٧)  عَيّ: عجز ضعف.  اإلسناف: التقدُّم في احلرب . الهول ا
(٣٨) رهوة: اسم جبل   أي أتينا بكتيبةٍ مثل رهوة. ذاتَ حَدٍّ : كتيبة قوية ذات شوكة.

(٣٩) اجملْد: احلظّ الوافرُ الكافي من الشرف والسُّـؤدد.
قـارعة لدفع أبـنائهم (٤٠)  احلديّا : الـتحدي.  حـدّيا النـاس : أي أسوقـهم وأدعوهم كلَّـهم ال أحاشي منـهم أحداً إلى ا

عن أبنائنا.
(٤١)  فنصبحُ غارةً متلببينا: فنصبح متيقظ مستعدين.

(٤٢)  ثبينا : متفرقون واحدها ثبة.  أي نبقى في مجالسنا على هذه الصفة وعلى شكل جماعات.
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ــــجــــالــــســــنــــا ثُــــبِــــيــــنــــا فــــنُــــصْــــبـحُ في مَ

٤٣ - بــــــرأْسٍ مِن بَــــــنِـي جُـــــشَـمَ بنِ بَــــــكْـــــرٍ

نـــــــدُقُّ بـهِ الـــــــسُّـــــــهُـــــــولَـــــــةَ واحلُـــــــزُونـــــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

٤٤ - بــــأَي مَـــــشِــــيــــئَــــةٍ عَــــمْــــرَو بْنَ هِــــنْــــدٍ

نـــــكــــونُ لــــقَـــــيْــــلِـــــكُمْ فـــــيــــهـــــا قَــــطِـــــيــــنــــا

٤٥ - بــــأَي مَـــــشِــــيــــئَــــةٍ عَــــمــــرَو بْنَ هِــــنــــدٍ

تُــــــطـــــيـعُ بِـــــنَــــــا الـــــوُشَــــــاةَ وتَـــــزْدَرِيــــــنـــــا

٤٦ - تَــــــــهَــــــــدَّدْنَــــــــا وأَوْعِــــــــدْنــــــــا رُوَيْـــــــداً

مَــــــــتَـى كُــــــــنَّـــــــا ألُمـكَ مَــــــــقْــــــــتَــــــــوِيــــــــنـــــــا

٤٧ - فــــإنَّ قَــــنــــاتَــــنــــا يـــــا عَــــمْــــرُو أَعْــــيَتْ

ـــــــيــــــنــــــا عَـــــــلَى األَعْـــــــداءِ قَــــــبْــــــلَـكَ أَنْ تَــــــلِ

٤٨ - إِذَا عَضَّ الــــثـــقَــــافُ بــــهـــا اشْــــمَـــأَزَّتْ

ـــــــــونــــــــا وَوَلَّـــــــــتْـــــــــهُـمْ عَــــــــشَـــــــــوْزَنَـــــــــةً زَبُ

٤٩ - عَــــــشَــــــوْزَنَــــــة إذَا انْــــــقَــــــلَــــــبَـتْ أَرنَّتْ

(٤٣)  الـرأس: الـسيـد الـرئـيس احلي العـظـيم والـقوي والـكـبـير.  الـسـهـولة: مـا الن من األرض. احلـزون: جـمع حزن 
وهو ما غلُظ من األرض.

ـلك األعـظم . ـلـوك في قـول بـعض أهل الـلـغـة ومــلـوك في الـيـمن دون ا (٤٤)  الـقـيل: جـمـعه أقـيـال  واألقـيــال: وزراء ا
: اخلدم. القط

.  تزدرينا: تستخف بنا وحتتقرنا. شيئة: اإلرادة.  الوُشاة: النَّمامون واحدهم واشٍ (٤٥)  ا
لوك خاصة والتذلل لهم. قتوون: اخلدم. والقتو: اخلدمة  خدمة ا (٤٦)  ا

(٤٧)  قناتنا : عودنا وأصلنا . أعيت: امتنعت: واستعصت.
(٤٨)  الثقـاف: ما تقـوّم به الرمـاح.  اشمأزت: نـفرت.  عـشوزنة: شـديدة صلـبة.  زبـون: تضرب بـرجلـيها وتـدفع. ويقال

زبنه يزبِنُه: دفعه.
(٤٩) أرنَّت : صوّتت . تدقُّ قفا: تشجَّ قفا من يثقفها أي يقومها.
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تَـــــدُقُّ قَـــــفَـــــا الــــــمُـــــثَـــــقفِ واجلَـــــبِـــــيـــــنـــــا

٥٠ - فَـــــهَـلْ حُـــــدثْـتَ في جُــــــشَمَ بْـنِ بَـــــكْـــــرٍ
ـــــــيـــــــنـــــــا بـــــــنَـــــــقْـصٍ فـي خُـــــــطُـــــــوبِ األَوّلِ

✸✸✸✸✸✸✸✸

٥١ - وَرِثْـــنــــا مَـــجْـــدَ عَــــلْـــقَــــمَـــةَ بْـنِ سَـــيْفٍ
أَبــــاحَ لَـــــنــــا حُـــــصُــــونَ الــــــمَــــجْـــــدِ دِيــــنــــا

٥٢ - وَرِثْتُ مُـــــهَــــلْـــــهِالً واخلَـــــيْــــرَ مـــــنــــهمْ
ــــــريـــــــنــــــا زُهَـــــــيْـــــــراً نِــــــعْـمَ ذُخْــــــرُ الـــــــذَّاخِ

٥٣ - وَعَــــتَّــــابــــاً وكُــــلْــــثُــــومــــاً جَــــمــــيــــعـــاً
ــــــيـــــــنــــــا بِـــــــهِمْ نِـــــــلْــــــنـــــــا تُــــــراثَ األَكْـــــــرَمِ

٥٤ - وذَا الــــــبُـــــــرَةِ الـــــــذي حُــــــدثْـتَ عَـــــــنْهُ
به نُــــحْــــمَى ونَــــحْــــمِـي الـــــمُــــلْــــجَــــئــــيــــنـــا

٥٥ - ومِــــنّـــــا قَـــــبْـــــلَـهُ الـــــسَّـــــاعِي كُـــــلَـــــيْب
ـــــــــــيـــــــــــنــــــــــا فـــــــــــأَيُّ اجملْـــــــــــدِ إِال قَــــــــــدْ وَلِ

✸✸✸✸✸✸✸✸

(٥٠)  اخلطوب: األمور واحدها خَطب.  بنقص في خطوب األولينا : هل حُدّثت أنّ أحداً اضطهدنا في قد الدهر.
(٥١)  اجملد: الـشرف والرفعـة.  علقـمة: رجل من أسالف الـشاعر. أباحَ لـنا حصـون اجملد: أي أنه كان قـاتل حتى غلب

عليها ثم تركها مباحةً لنا.  الدين: اخلضوع الذلة والقهر.
شهور صاحب حرب وائل وهو جد عمرو ألمه فهو يفخر بهما. (٥٢)  زهير بن جشم جد عمرو ألبيه ومهلهل ا

يراث. (٥٣)  كلثوم أبو عمرو الشاعر وعتَّاب جدّه.  التراث: ا
(٥٤)  ذا الـبُـرة: رجل من بـنـي تـغـلب بن ربـيـعـة لـقب بـ «بـرة الــقـنـفـذ» لـشـعـر كـان عـلى أنــفه يـلـتـوي كـأنه بُـرة (حـلـقـة)

: الذين قد التجؤوا واحتاجوا إلى من ينصرهم. لجئ مستديرة. وقيل إنه الشاعر كعب بن زهير.  ا
ـلك الساعي سعى في اجملـد لنفسه ولـلعرب.  وليـنا: من الوالية أي صار إلـينا اجملد فـصرنا والةً عليه (٥٥)  كليب: ا

خُصص لنا.
(٥٦)  نعقد: نربط نقرن. قرينتنا: ناقتنا. اجلذ: القطع. الوقص: دق العنق.
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٥٦ - مَــــتَى نَــــعْـــقِــــدْ قَــــريــــنَـــتَــــنــــا بـــحَــــبْلٍ
نَــــــجُــــــذُّ احلَــــــبْلَ أَو نَــــــقِـصِ الـــــقَــــــرِيــــــنـــــا

٥٧ - ونُــــوجَـــــدُ نَـــــحـنُ أَمــــنـــــعَـــــهُـمْ ذِمــــاراً

ــــــــيــــــــنـــــــا وأَوْفَــــــــاهُـمْ إِذا عَــــــــقَــــــــدُوا يَــــــــمِ

٥٨ - ونَــــــــحْـنُ غَـــــــــدَاةَ أُوقِــــــــدَ فـي خَــــــــزَازٍ

رَفَـــــــدْنــــــــا فَـــــــوْقَ رِفْـــــــدِ الــــــــرَّافِـــــــدِيـــــــنـــــــا

٥٩ - ونَـــــحْنُ احلـــــابـــــسُـــــونَ بـــــذِي أُراطَى

تَـــــــسَـفُّ اجلِـــــــلَّـــــــةُ اخلُــــــــورُ الـــــــدَّريـــــــنـــــــا

٦٠ - ونَـــــحْنُ احلَـــــاكِـــــمُــــونَ إِذا أُطِـــــعْـــــنــــا

ــــــيــــــنـــــا ونَــــــحْـنُ الــــــعَــــــازِمُــــــون إِذا عُــــــصِ

٦١ - ونَـــحْنُ الـــتَّـــارِكُــونَ لِــــمَـــا سَـــخِـــطْـــنــا

ـــــــيـــــــنـــــــا ونَـــــــحْـنُ اآلخِـــــــذُونَ لِــــــــمـــــــا رَضِ

َ إذَا الْــــتَــــقَــــيْــــنــــا ٦٢ - وكُــــنَّــــا األَيْــــمَــــنِــــ

وكـــــــانَ األَيْـــــــسَـــــــرِيـنَ بَـــــــنُـــــــو أَبـــــــيـــــــنــــــا

ـيـنا: أي إذا عـاهـدوا وفـوا بـعـهدهم ولم (٥٧)  الـذّمـار: حر الـرجل ومـا يـجب عـلـيه أن يـحمـيه.  وأوفـاهم إذا عـقـدوا 
ينقضوه.

(٥٨)  خزاز: جبل كانت العرب توقد عليه النار إعالناً للغارة.  رفدنا: أعنّا. الرفد: اإلعانة.
(٥٩)  ذي أراطى: اسم مـكــان. تـسف: تـأكل الـيـابـس.   اجلـلـة: ذوات الـعـظـام من اإلبـل أي الـكـبـار من اإلبل.  اخلـور:
كان إذ لم يكن لإلبل ما ترعى إالّ عنى: حبسـنا في هذا ا الغزار الـكثيرة األلبان.  الدرين: حشـيش يابس مسود. ا

الدّرين.
نع الناس من كل ما ال ينبـغي لهم الدخول فيه.  العازمون إذا عُـصينا: إذا عزمنا على األمر (٦٠)  احلاكمـون : الذين 

تنا ولم نهبْ أحداً. أنفذنا عز
(٦١) لـما سخطنا: لـما كرِهنا .

: ميمنة اجليش: األيسرين: ميسرة اجليش. ن (٦٢)  األ
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٦٣ - فَـــصَــــالُـــوا صَــــوْلَـــةً في مَـنْ يَـــلــــيـــهِمْ

ــــــلـــــيــــــنـــــا وصُـــــلْــــــنـــــا صَــــــوْلـــــةً فـي مَنْ يَ

٦٤ - فـــآبـــوا بــــالـــنــــهـــابِ وبــــالـــسَّــــبَـــايـــا

وأُبْـــــنَـــــا بـــــالــــــمُـــــلُــــــوكِ مُـــــصَـــــفَّـــــديـــــنـــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

٦٥ - إِلـــــيْــــــكُـمْ يـــــا بَـــــنِـي بَــــــكْـــــرٍ إِلـــــيْــــــكُمْ

أَلَــــــمَّـــــا تَـــــعْـــــرِفـــــوا مِـــــنَّـــــا الـــــيَـــــقِـــــيـــــنــــا

٦٦ - أَلَـــــمَّـــــا تَـــــعْـــــرِفـــــوا مِـــــنَّــــا ومِـــــنـــــكمْ

ـــــــيـــــــنــــــا كَــــــتَـــــــائِـبَ يَـــــــطَّـــــــعِنَّ وَيَـــــــرْتَـــــــمِ

٦٧ - عَــلَـــيْــنــا الــبِــيضُ والــيَـــلَبُ الــيَــمَــانِي

وأَسْــــــيَـــــاف يُــــــقَــــــمْنَ ويَــــــنْـــــحَــــــنِـــــيــــــنـــــا

٦٨ - عَــــــلَــــــيْـــــــنــــــا كُـلُّ سَــــــابــــــغَــــــةٍ دِالَصٍ

تَــــرَى فَــــوْقَ الـــــنــــجَـــــادِ لَــــهــــا غُـــــضُــــونــــا

٦٩ - إِذا وُضِــــــعَتْ عـن األَبـــــطــــــالِ يَـــــوْمـــــاً

رأَيْـتَ لَــــــهــــــا جُــــــلــــــودَ الــــــقَــــــوْمِ جُــــــونـــــا

٧٠ - كــــــأَنَّ مُــــــتُـــــــونَــــــهُـنَّ مُــــــتُــــــونُ غُــــــدْرٍ
(٦٤)  فآبوا: فرجعوا فعادوا.  النهاب: الغنائم وما ينتهب.  الصفاد والصفد: الغُل القيد.

(٦٥)  إليكم با بني بكر: ارجعوا تنحّوا.  ألَـمَّا تعرفوا منَّا اليقينا: ألَـمَّا تعرفوا منا اجلدّ في احلرب?.
: تتراشق بالرماح والنبال. (٦٦)  الكتائب: اجلماعات واحدتها كتيبة.  يطّعنَّ ويرتمينا: يطعن بعضها بعضاً.  يرتم
ـنـزلة (٦٧) الـبيض: جـمع بـيـضة وهي اخلـوذة.  الـيـلب: ترسـة من جـلـود اإلبل يـعمل بـالـيـمن ويقـال هي جـلـود تلـبس 
الـدروع الواحـدة يلـبة ويقـال هي جلـود تعـمل منـها دروع ولـيس بتـرسة.  يقـمن وينـحنـينـا: يريـد ترفع وتوضع إذا

ضرب بها.
(٦٨) سابغـة: أي درع واسعـة وتامة. دالص: لـينـة ومحـكمة.  الـنجـاد: حمـائل السَّيـف.  الغضـون: فضـول الدرع.  ترى

حتت النجاد لها غضونا: أي أن الدرع تتثنى على محمل السيف للينها وسهولتها.
(٦٩)  إذا وُضعت: أي خلعت الدّروع عن جلودهم. اجلون: السود.

تون : مفردها م وهو الظهر. (٧٠) متونهنَّ : شبَّه فضول الدرع بظهور الغدران. وا
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تُـــــصَـــــفــــــقُـــــهــــــا الـــــريـــــاحُ إِذا جَــــــرَيْـــــنـــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

٧١ - وتَـــــحْـــــمِــــلُـــــنَـــــا غَــــداةَ الـــــرَّوعِ جُــــرْد
عُـــــرِفْـنَ لَـــــنـــــا نَــــــقـــــائِــــــذَ وافْـــــتُـــــلِــــــيـــــنـــــا

٧٢ - ورِثْــــــــــنَــــــــــاهُــنَّ عَـنْ آبَــــــــــاءِ صِــــــــــدْقٍ
ــــــيــــــنــــــا ونُـــــــورِثُــــــهــــــا إِذا مُــــــتْــــــنَـــــــا بَــــــنِ

٧٣ - وقـــــد عَــــــلِمَ الــــــقَــــــبـــــائـلُ مِنْ مَــــــعَـــــدٍّ
ــــــيــــــنــــــا إِذا قُــــــبَب بــــــأَبْــــــطَــــــحِــــــهَــــــا بُــــــنِ

٧٤ - بــــأَنَّـــــا الــــعـــــاصِـــــمُــــونَ بِـــــكُل كَـــــحْلٍ
وأَنَّــــــا الــــــبَــــــاذِلُـــــونَ لـــــــمُــــــجْــــــتَــــــدِيــــــنـــــا

ــــانِـــــعُــــونَ لِــــــمَــــا يَــــلِـــــيــــنــــا ٧٥ - وأَنّــــا ا
إِذا مــــــا الــــــبِــــــيضُ فَــــــارقَـتِ اجلُــــــفُــــــونـــــا

ـــــــانِــــــــعـــــــونَ إِذا قَــــــــدَرْنـــــــا ٧٦ - وأَنَّــــــــا ا
ـــــــيــــــنــــــا وأَنَّـــــــا الـــــــمُـــــــهــــــلِـــــــكــــــونَ إِذا أُتِ

ـــــاءَ صَـــــفْـــــواً ٧٧ - وأَنَّـــــا الـــــشَّـــــارِبُـــــونَ ا
ويَــــــشْــــــرَبُ غَــــــيْــــــرُنــــــا كَــــــدِراً وطــــــيــــــنـــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

.  النـقائذ: ما اسـتنقذت من قـوم آخرين أي اخمللّصات (٧١)  الروع: الفـزع. األجرد من اخليل: القـصير الشـعر الكر
عرفتنا وخبرتنا. : فطمن عن أمهاتهن.ويقال إن معناها : نُتجن عندنا  من أيدي األعداء واحدتها نقيذة.  افتل

(٧٢)  ورثناهنّ: ورثنا اخليل عن اآلباء. آباء صدق: آباء صفتهم الصدق في القول والفعل.
(٧٣)  األبطح: وادٍ فيه حـصىً أراد أبطح مكة الذي يجـتمع فيه الناس من كل وجه.  قـبب: البيوت العالـية مفردها قبّة.
عطون احملسنـون.  اجملتدي: الطالب وهو اجلادي انعون. كَحْل : سنـة شديدة ومجدبة. البـاذلون: ا العاصـمون: ا

أيضاً.
(٧٥)  البيض: السيوف. فارقت:  سلَّت. اجلفون: أغماد السيوف.

(٧٦)  أي أننا ننعم على مَن أَسَرناه بإطالق سراحه ونُهلك من أتانا يُغير علينا.
: كناية عن تقدمهم في كل شيء ألنهم السادة والقادة وغيرهم أتباع لهم. اء صفواً (٧٧)  نشرب ا

: حيَّان من أحياء إياد. (٧٨)  الطمَّاح ودُعميّ
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٧٨ - أَال سَـــــائِـلْ بَـــــنِي الـــــطَّـــــمَّـــــاحِ عَـــــنَّـــــا

ودُعْـــــــمِــــــيّــــــاً فَــــــكَــــــيْـفَ وَجَــــــدْتُــــــمُــــــونــــــا

٧٩ - نَـــــزَلْــــتُـمْ مَـــــنْــــزِلَ األَضْـــــيَـــــافِ مِـــــنّــــا

فــــعَــــجَّــــلْـــــنــــا الــــقِــــرَى أَنْ تَـــــشْــــتِــــمُــــونَــــا

٨٠ - قَـــــرَيْـــــنـــــاكُـمْ فَـــــعَـــــجَّـــــلْــــــنـــــا قِـــــرَاكُمْ

قُـــــــبَــــــيْلَ الــــــصُّــــــبْـحِ مِــــــرْدَاةً طَــــــحُــــــونــــــا

٨١ - يــــكـــــونُ ثِــــفَـــــالُــــهـــــا شَــــرْقِىَّ نَـــــجْــــدٍ

ولُـــــهْــــوتُـــــهــــا قُـــــضــــاعَــــةَ أَجـــــمَــــعـــــيــــنــــا

٨٢ - عَــــــلَـى آثــــــارِنـــــــا بِـــــــيض حِـــــــسَــــــان

نُــــــــحَـــــــاذِرُ أَنْ تُــــــــقَــــــــسَّمَ أَوْ تَــــــــهُــــــــونـــــــا

٨٣ - ظَـــــعَــــائـنُ مِنْ بَــــنِـي جُــــشَمَ بْـنِ بَــــكْــــرٍ

ِـــــيــــــسَمٍ حَــــــسَـــــبــــــاً ودِيـــــنـــــا خَــــــلَـــــطْـنَ 

٨٤ - أَخَـــــذْنَ عَــــلَى بُـــــعــــولَـــــتِــــهـنَّ عَــــهْــــداً

ـــــــيــــــنــــــا إِذَا الَقَـــــــوْا كَــــــتَــــــائِـبَ مُــــــعْـــــــلِــــــمِ

ـلنـا القرى وهـذا مثل يـضرب. والقـرى : طعـام الضيف. أن (٧٩)  نـزلتم مـنزل األضيـاف منَّـا: نزلتـم بحيث نـزل األضيـاف فعجَّ
ثابة طعام الضيف. تشتمونا: خوف ألسنتكم. ولعله في هذا البيت يسخر من األعداء فيجعلهم ضيوفًا ويجعل قتلهم 

(٨٠)  مرداة: صخرة  قوية تكسر بها الصخور  شبَّه الكتيبة بها . طحونا: كثيرة الطحن.
(٨١)  الثفال : ما يبسط حتت الّرحى ليسقط عليه الدقيق. اللهوة : ما يلقيه الطاحن من احلب في فم الرحى. قضاعة: قبيلة.

(٨٢) على آثارنا بيض: تتبعنا نساء حسان.  وكذلك كان أهل اجلاهلية يفعلون إذا حاربوا.  نحاذر أن تقسّم أو تهونا :
نحرص على أن ال تُسبى وتفارقنا.

رأة خـاصة. رأة فـي الهـودج ثم قيـل للـمرأة وهي فـي بيـتهـا ظـعيـنة.  الـظَّـعون: الـبـعيـر الذي تـركـبه ا (٨٣)  الظـعـينـة: ا
يسم: احلُسْن أي أن نساء من هذه القبيلة جمعن إلى اجلمال الكرم والدين. ا

: وعداً بـالوفـاء وواجبـاً للـحمـاية فـصار كـالعـهد. مـعلـميـنا: يـتمـيزون بـعالمات يـعرفـون بهـا في احلرب أو (٨٤)  عهـداً
يرفعون األعالم فال يفرون من القتال.

: مغَلَّل مقيدين معاً. (٨٥)  األبدان: الدُّروع أو السيوف.  مقرَّن
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٨٥ - لَــــيَـــــسْــــتَــــلِـــــبُنَّ أَبْـــــدانــــاً وَبِـــــيــــضــــاً

ــــــيــــــنــــــا وأَسْــــــرَى فـي احلَــــــديــــــدِ مُــــــقَــــــرَّنِ

َ الـــــهُــــوَيْــــنَى ٨٦ - إِذا مَــــا رُحْـنَ يَــــمْــــشِــــ

كَــــمَــــا اضْـــطَــــرَبَتْ مُــــتُـــونُ الــــشَّــــاربـــيــــنـــا

٨٧ - يَــــقُــــتْـنَ جِــــيــــادَنــــا ويَــــقُــــلْـنَ لَــــسْــــتُمْ

بُــــــعــــــولَــــــتَــــــنَــــــا إِذا لـمْ تَــــــمْــــــنَــــــعُــــــونــــــا

ــــــيــــــنــــــا ٨٨ - إِذا لم نَــــــحْــــــمِــــــهـنَّ فَالَ بَــــــقِ

ــــــــيــــــــنــــــــا لِــــــــشَـيْءٍ بَــــــــعْــــــــدَهُـنَّ وال حَـــــــــيِ

٨٩ - ومَــــا مَــــنعَ الــــظََّــــعَــــائِنَ مِــــثْـلُ ضَـــرْبٍ

تَـــــرَى مِــــنـهُ الــــسَّـــــواعِـــــدَ كَــــالْـــــقُـــــلِــــيـــــنــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

٩٠ - إِذا مــا الــــمَــلْكُ سَــامَ الــنَّـــاسَ خَــسْــفــاً

أَبَــــــيْـــــنــــــا أَن يُــــــقِــــــرَّ اخلَــــــسْـفَ فــــــيــــــنـــــا

٩١ - أَال الَ يَــــــجْـــــهَــــــلَنْ أَحَــــــد عَــــــلَـــــيْــــــنـــــا

فَـــــنَـــــجْــــهَـلَ فَــــوْقَ جَـــــهْلِ اجلَـــــاهـــــلِــــيـــــنــــا

ـشـ مـشــيـاً رفـيـقـاً. كـمـا . بل  ـشـ الـهـويــنى أي ال يَـعَـجـلن في مــشـيـهنّ (٨٦)  إذا مـا رحن: إذا مـا راح الــنـسـاء 
: أي ينثن في مشيهن ويتمايلن كما تفعل السكارى. اضطربت متون الشارب

: يعلفن يطعمن القوت بقدر احلاجة.  اجلياد: اخلَيْل. بعولتنا: أزواجنا.  تمنعونا : حتمونا. (٨٧) يق
وت والفناء. (٨٨) فال بقينا: دعوة على أنفسهم با

: جمع قُلَة وهي خشبة يلعب بها الصبيان يديرونها ثم يضربون بها. (٨٩)  القُل
(٩٠)  الــمَـلك: الــمــلِــك. وفـيه ثالث لـغـات: مَــلِك ومَـلْك ومـلـيـك.  سـام الـنـاس: أي أولى الـنــاس اخلـسف وأراده مـنـهم.

واخلسف : الذل والهوان. والسوم: جتشيم اإلنسان إرهاقاً ومشقة وشراً.
ا هو أعظم من جهله. : فنهلكه ونعاقبه  (٩١)  يجهل : تأخذه احلمية واالندفاع. فنجهل فوق جهل اجلاهل

قدرة. (٩٢) نبطش: نقتك 
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٩٢ - لَـــنــا الـــدُّنْـــيـــا وَمَـــا أَمْـــسَى عَـــلَـــيْـــهــا

َ نَـــــبْــــــطِشُ قَــــــادِريـــــنـــــا ونَـــــبْــــــطِشُ حِــــــ

َ وَمَــــا ظُــــلِــــمْــــنــــا ٩٣ - بُــــغَــــاةً ظــــالِـــــمِـــــ

ــــــيــــــنـــــا وَلِــــــكَــــــنَّــــــا سَــــــنَــــــبْــــــدَأُ ظَــــــالِـــــــمِ

٩٤ - مَـألْنـــــا الـــــبَـــــرَّ حـــــتَّى ضَـــــاقَ عـــــنّـــــا

ونَـــــحْنُ الـــــبَــــحْـــــرَ نَـــــمْــــلَـــــؤُهُ سَـــــفِــــيـــــنــــا

✸✸✸✸

ون. (٩٣) البغي: الظلم. البغاة: الظا
(٩٤) مألنا البر: ضاق ببيوتنا.
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(٦)
معـلقــــة

احلارث بن حلزة
وهي برواية األَنباري أربعة وثمانون بيتاً
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احلارث بن حلّزة اليشكري

<  هو أبوعبيدة احلارث بن حلزة بن مكروه. وينتهي نسبه إلى يشكر بن بكر بن وائل.
< شهد احلارث بن حلزة حرب «البسوس» ب بكر وتغلب.

< كـان خــبــيــراً بــقــرض الـشــعــر ومــذاهب الــكالم ومــعــلــقـتـه قـد جــمــعت طــائــفــة من أيــام الــعـرب
ــلك (عــمـرو بـن هـنــد) وهـو ـفــاخــر. وقـد ارجتــلــهـا بــ يـدي ا وأخــبــارهـا ووعت ضــروبــاً من ا

غضبان ومتكئ على قوسه. وقيل: «بل كان قد أعدَّها قبل ذلك».
ــعـلّــقــة وهي في عــداد الــسـبع ــرمــوقـة ســوى ا < شــعــر احلــارث قـلــيل ولــيس له من الــقــصــائـد ا
ـدح ويــغــلب عــلــيـهــا طــابع الــفــخـر وقــد اعــتــبـرت من الــطـوال. وجتــمع بــ الــغــزل والـوصـف وا
القصـائد ذات الداللة عـلى بيئـة العرب واألحداث الـكبار في جاهـليتهم خالل الـقرن السادس

رير ب تغلب وبكر في حرب البسوس. يالدي وال سيما ما يتصل بالصراع ا ا
< يجمع شعـره ب القيـمة التـاريخية واألدبـية ويجعل مـنه شاعراً وخـطيباً يـدافع عن قومه بعزة
ـعلقات األكثر بعـداً عن الهوس واحلماس الطائش وكبرياء ال صلف فيهـما فهو أحد شعراء ا

تهور. وامتاز أسلوبه بروعة اإليجاز وقوة احلجة. والدفاع األرعن ا
ـعــمـرين من الــشـعـراء ـة عـلى أن احلــارث كـان بــ ا ــراجع الـقــد < اتـفـق نـفـر مـن األدبـاء في ا
فذكـر األب لويس شـيخـو أنه مات سـنة (٥٨٠م) وكـان عمـره مئـة وخمـس سـنة فـتكون والدته

بحسب هذه الرواية في حدود (٤٣٠م).
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معـلقــــة
«احلارث بن حلزة»

١ - آذَنَــــــتْـــــنــــــا بِـــــبَــــــيْـــــنِــــــهَـــــا أَسْــــــمـــــاءُ

رُبَّ ثَـــــــــــاوٍ يُــــــــــــمَـلُّ مِــــــــــــنْـهُ الــــــــــــثَّـــــــــــواءُ
٢ - بَــــعْــــدَ عَــــهْـــــدٍ لــــهَــــا بــــبُــــرقَــــةِ شَــــمَّــــا

ءَ فَــــــــأَدْنَـى دِيـــــــــارِهـــــــــا اخلَـــــــــلْـــــــــصــــــــاءُ
٣ - فــــمُــــحَـــــيَّــــاةُ فَــــالـــــصــــفــــاحُ فَـــــأَعــــلَى

ذي فِــــــــتَــــــــاقٍ فَـــــــــعَــــــــاذِب فَــــــــالْــــــــوَفــــــــاءُ
٤ - فَــــرِيـــــاضُ الــــقَــــطَــــا فــــأَوْدِيَــــةُ الــــشُّــــرْ

بُـبِ فــــــــالـــــــــشُّـــــــــعْــــــــبَـــــــــتَــــــــانِ فـــــــــاألَبْالءُ
٥ - ال أَرَى مَنْ عَـــهِـــدْتُ فــــيـــهـــا فـــأَبْـــكِي الـ

ــــــــيَــــــوْمَ دَلْــــــهــــــاً ومَـــــــا يَــــــرُدُّ الــــــبُــــــكــــــاءُ
٦ - وَبِــــعـــــيْـــــنَــــيْـكَ أَوْقَــــدَتْ هِـــــنْــــد الـــــنَّــــا

رَ أَخـــــيــــــراً تُـــــلْـــــوِي بِـــــهَــــــا الـــــعَـــــلْـــــيَـــــاءُ

قيم. الثواء: اإلقامة. عنى الوصال. الثاوي: ا عنى الفراق ويكون  : من األضداد يكون  (١) آذنتنا: أعلمتنا. الب
(٢) الـعهـد: اللقـاء. شمـاء: هضبـة معـروفة. البـرقة واألبـرق والبرقـاء: رابيـة فيهـا رمل وط أو طـ وحجارة مـختـلطان.

أدنى ديارها: أقربها إلينا. اخللصاء: اسم موضع. الديار: جمع دار منازل.
(٣) فمحيَّاة: اسم موضع. الصفاح: أسماء هضاب مجتمعة. فتاق: اسم جبل. عاذب: اسم واد. الوفاء: اسم موضع.

ـاء ودوامه. الشـربب: اسم جبل. فـالشـعبـتان: أكـمة لـها قـرنان (٤) رياض الـقـطا: ريـاض بعـينـها يـكثـر فيـها اسـتنـقاع ا
ناتئان. األكمة: جبل من الرمل. األبالء: اسم بئر.

: شوقاً وحباً فاقد الصواب. وما يردُّ البكاء: ما يردهم علي وال يغني شيئاً. (٥) دلْهاً
: آخـر العـهد بـها. تـلوي بـها الـعلـياء: تـرفعـها وتـضيـئهـا له تشـير بـها. رأى مـنهـما. أخـيراً (٦) بعـينـيك: أمام عـينـيك و

رتفع من األرض. كان ا العلياء: ا
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٧ - أَوْقَــدَتْــهـــا بَــيْنَ الــعَـــقِــيقِ فـــشَــخــصَــيْـ

ـنِ بــــــعُـــــودٍ كَــــــمَــــــا يَـــــلُــــــوحُ الـــــضــــــيـــــاءُ

٨ - فَــــــتَــــــنَـــــوَّرْتُ نــــــارَهــــــا مِنْ بَــــــعِــــــيـــــدٍ

بِـــــــخَـــــــزَازٍ هَـــــــيْـــــــهــــــاتَ مِـــــــنْـكَ الـــــــصالءُ
✸✸✸✸✸✸✸✸

ُ عَــــلَى الـــهَـ ٩ - غَـــيــــرَ أَني قَــــدْ أَسْـــتَــــعِـــ

ــم إِذَا خَـفَّ بــــــــالــــــــثَّـــــــــوِي الــــــــنَّــــــــجــــــــاءُ

١٠ - بــــــزَفُـــــوفٍ كــــــأَنَّــــــهـــــا هِــــــقْــــــلَـــــة أُمْـ

ــــــــــــــفـــــــــــــاءُ ــمُ رِئــــــــــــــالٍ دَويَّــــــــــــــة سَــــــــــــــقْ

١١ - آنَــــــسَتْ نَــــــبْـــــأَةً وأَفــــــزَعَـــــهَــــــا الـــــقَـ

ــــــنَّـــــاصُ عَـــــصْـــــراً وقَـــــدْ دَنَـــــا اإلِمْـــــسَـــــاءُ

١٢ - فَـــتَــرَى خَـــلـــفَـــهــا مِـنَ الــرَّجْـعِ والــوقْـ

ــــــــــيـــــــــنــــــــــاً كــــــــــأَنَّـه إِهْــــــــــبَـــــــــاءُ ــعِ مَــــــــــنِ

(٧) أوقـدتـهـا بـ الـعـقيـق: رأى الـنار بـالـعـلـيـاء ولم يـدر أين مـوضـعـهـا من الـعـلـيـاء حـتى تـأمـلـهـا. الـعـقيـق: اسم مـكان.
شخصان: أكمة لها شعبتان. العود: نوع من الشجر يتبخر بحرق خشبه. يلوح الضياء:  يظهر الضوء.

(٨) تـنـورت نـارهـا: نـظـرت إلـى سـنـاهـا في الـلـيل. الــتـنـوُّر: الـنـظـر إلى الــنـار وتـأمُّل مـكـانـهـا. خــزاز: جـبل بـ الـعـقـيق
. هيهات: بعد. الصالء: حرّ النار أو االستدفاء بها. وشخص

قيم. النجاء: االنطالق واإلسراع. (٩) غير أني: إال أني. خفَّ: مضى وذهب في نشاط. الثوي: ا
. الزفيف: عـدو النعام إذا أسـرع. الهقـلة: النعـامة وذكرهـا: هقل. الرئال: (١٠) زَفوف: ناقـة مسرعة خـفيفـة تزف زفيفـاً
فراخ النـعام واحـدها رأل. دوية: مـنسـوبة إلى الدوّ وهـي األرض الواسعـة البـعيدة األطـراف. سقـفاء: نعـامة طـويلة

مرتفعة في رجلها انحناء.
(١١) آنـست: أحـسّت. اإلينـاس: النـظر وإبـصار الـشيء. النـبأة: الـصـوت اخلفي ال يُـدرى من أين هو. أفـزعهـا القـناص:

أخافها الصياد. عصراً: عشيّاً.
: الـغـبـار الـدقـيق الـذي تـثـيـره الـنـاقة ـنـ (١٢) الـرجع: تـردد قـوائـمـهـا في الـعـدو. الـوقع: وقع أخـفـافـهـا عـلى األرض. ا

بقوائمها. اإلهباء: إثارتها الغبار. والهباء: الغبار الذي كأنه دخان.
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١٣ - وَطِــــــرَاقـــــــاً مِنْ خَـــــــلْــــــفِـــــــهنَّ طِــــــراق

ســــاقِــــطَـــــات تُــــلـــــوِي بــــهــــا الـــــصَّــــحْــــراءُ

١٤ - أَتَـــــلَـــــهَّى بـــــهــــا الـــــهَــــوَاجِـــــرَ إِذْ كُــــلْـ

ــلُ ابْـنِ هَـمٍّ بَـــــــــــلِــــــــــيَّـــــــــــة عَــــــــــمْـــــــــــيَــــــــــاءُ
✸✸✸✸✸✸✸✸

١٥ - وأَتَـــــــــــانَـــــــــــا عَــنِ األَراقِـمِ أَنْـــــــــــبَـــــــــــا

ء وَخَــــــــــطْـب نُــــــــــعْــــــــــنَـى بـهِ وَنُــــــــــسَــــــــــاءُ

١٦ - أَنَّ إِخْــــــوانَـــــــنَـــــــا األَراقِمَ يَـــــــغْـــــــلُــــــو

ــــــيـــــــنـــــــا فِـي قَـــــــولِـــــــهـمْ إِحْـــــــفــــــاءُ نَ عَـــــــلَ

١٧ - يَــخْــلِــطــونَ الـــبَــريءَ مِــنَّــا بــذي الــذَّنْـ

ـــــــــــــــنـــــــــــــــفَــعُ اخلَـــــــــــــــلِـيَّ اخلِـالءُ ـــبِ وال يَ

١٨ - زَعَــــــمُـــــوا أَنَّ كُـلَّ مَنْ ضَــــــرَبَ الـــــعَـــــيْـ

ـــــــــــرَ مَـــــــــــوَالٍ لَــــــــــنَـــــــــــا وأَنَّــــــــــا الــــــــــوَالءُ

(١٣) الطراق: مطارقة نعال اإلبل. ساقطات: قد سقطت من أرجلها أي تُبلى هذه النعال وتسقط. تلوي بها: تفنيها.
(١٤) أتلهى بـها: بالـناقة أي أتـسلى. الهـواجر: انتـصاف النـهار واحدتـها هاجـرة وهي أشد أوقات الـيوم حرارة. ابن
هم: صـاحب هم مغـمور بـالـهمـوم. البـليـة: ناقـة الرجـل إذا مات عـقلت عـند رأسه أي عـند الـقـبر وغـطيت عـينـاها

فتترك حتى تموت.
(١٥) األراقم: أحـيـاء من بني تـغـلب اجتـمـعوا هم وأحـيـاء من بني بـكـر بن وائل ضـد بني يـشـكر قـوم الشـاعـر. اخلطب:

األمر العظيم. نُعنى به: نهتم ونحزن ويثقل علينا.  نُساء: نُظَن فيه ونُلزم اإلساءة.
(١٦) يغلون عـلينا: يـرتفعون عـلينا في الـقول ويظلـموننا ويـحملوننـا ذنب غيرنا. في قـولهم إحفاء: في قـولهم إحلاح على

مساءتنا.
(١٧) يخـلطون: يـشوبون ذا الـذنب بالذي ال ذنب له. اخلـليّ:  البريء اخلـالي من الذنوب. اخلالء بـفتح اخلاء وكـسرها:

البراءة والترك.
وضع: بنو العم. العير: الوتد. وأنّا الوالء: وأنّا أصحاب الوالء. والي في هذا ا (١٨) ا
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١٩ - أَجْــــمَــــعُــــوا أَمْـــــرَهُمْ بِــــلَــــيْـلٍ فَــــلَــــمَّــــا

أَصْــــبَــــحُــــوا أَصـــــبَــــحَتْ لـــــهمْ ضَــــوْضَــــاءُ

٢٠ - مِنْ مُــــنــــادٍ ومِنْ مُـــــجــــيبٍ ومِنْ تَــــصْـ

ــــــــــــــهـــــــــــــالِ خَــــــــــــــيْـلٍ خِـاللَ ذاكَ رُغَـــــــــــــاءُ
✸✸✸✸✸✸✸✸

٢١ - أَيُّـــــهــــا الـــــنَّــــاطِـقُ الـــــمُـــــرَقشُ عَـــــنَّــــا

عِــــــــنـــــــدَ عَــــــــمــــــــرٍو وهَلْ لــــــــذاكَ بَــــــــقَـــــــاءُ

٢٢ - ال تَــــــخَــــــلْــــــنــــــا عَــــــلَـى غَــــــرَائِكَ إِنَّــــــا

قَــــــــبْـلُ مَــــــــا قَــــــــدْ وَشَـى بِــــــــنَــــــــا األَعْـــــــداءُ

٢٣ - فَـــبَـــقِـــيـــنـــا عَـــلَى الـــشَّـــنـــاءَةِ تَـــنْـــمِـــيـ

ــــــــنَـــــــا حُـــــــصُــــــــون وَعِـــــــزَّة قَـــــــعْـــــــســـــــاءُ

٢٤ - قَــبْلَ مـــا الــيَــوْمِ بـــيَّــضَتْ بِـــعُــيــونِ الـ

ــــــــنَّــــــــاسِ فــــــــيــــــــهـــــــا تــــــــعَــــــــيُّـط وإِبـــــــاءُ

(١٩) أجـمعـوا: أحكـموا أمـرهم. أجمـعـوا أمرهم بـليل: أي عـزموا عـلى أن يصـبـحوا بـالذي اتـفقـوا علـيه ليالً. ضـوضاء:
جلبة وصياح.

(٢٠) التصهال: صوت اخليل. الرغاء: صوت واإلبل.
لك? زين للشيء بالباطل. وهل لذاك بقاء: وهل للكاذب بقاء عند ا رقش: ا (٢١) أيها الناطق: يقصد عمرو بن كلثوم. ا
(٢٢) ال تخلـنا: ال تظـننا ال حتـسبـنا. الغـراء: التحـريض. وقوله: إنا قـبل ما قـد وشى بنا األعـداء: لقد وشى بـنا األعداء

لوك كثيراً فلم يَضِرنا ذلك. قبلك عند ا
(٢٣) عـلى الشـناءة: بـرغم البـغض. تنـميـنا حـصون: أي حتـول بيـننـا وب بـغض النـاس إيانـا وترفع من شـأننـا. العزة:

الغلبة والرفعة واإلباء. القعساء: الثابتة التي ال تزول.
(٢٤) قبل ما الـيوم: قبل اليوم. بيضت بعيون الناس: بيضت عيون الـناس وأعمتها والباء زائدة. تعيط: ارتفاع وامتناع.

اإلباء : رفض الضيم.
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٢٥ - وكـــــأَنَّ الــــــمَـــــنُـــــونَ تَـــــرْدِي بـــــنــــا أَرْ

عَنَ جَـــــوْنـــــاً يَـــــنْـــــجَـــــابُ عَــــنـهُ الـــــعَـــــمَــــاءُ

٢٦ - مُــــكْـــــفَــــهِـــــرّاً عَــــلَـى احلَــــوَادِثِ ال تَــــرْ

تُــــــــوهُ لـــــــلــــــــدَّهــــــــرِ مُـــــــؤْيِــــــــد صَــــــــمَّـــــــاءُ

ــــــــــمــــــــــا خُـــــــــطَّــــــــــةٍ أَردْتُـمْ فَـــــــــأَدُّو ٢٧ - أَيَّ

هــــــا إِلــــــيْــــــنــــــا تَـــــــمْــــــشِي بـــــــهــــــا األَمْالءُ

٢٨ - إِن نَــبَــشْــتُمْ مــا بَــيْنَ مِــلــحَــةَ فــالــصَّــا

ـــــــــــــيــــــــــــاءُ قِـبِ فـــــــــــــيـهِ األَمْـــــــــــــواتُ واألَحْ

٢٩ - أَوْ نــقَــشْــتُمْ فــالــنَّــقْشُ تَــجْــشَــمُهُ الــنَّـا

ـــــــــــــــــيــه الــــــــــــــــصَّــالحُ واإلِبْــــــــــــــــراءُ سُ وَفِ

٣٠ - أَوْ سَــــكَـــتُّـمْ عَــــنَّــــا فَـــكُــــنَّــــا كَــــمَنْ أَغْــ

ــــــــمَضَ عَـــــيْـــــنـــــاً فـي جَـــــفْـــــنِـــــهـــــا أَقْـــــذاءُ

وت. تردي: ترمي. األرعن: اجلبل الذي له أنف يتقدم منه. اجلون في هذا البيت: األسود وهو من نيَّة ا نـون: ا (٢٥) ا
األضـداد يكـون األبـيض ويـكـون األسـود. يـنجـاب عـنه: يـنـشق عـنه الـغـيم ويتـفـرق عن هـذا اجلـبل لـطـوله وارتـفاعه.

العماء: الغيم الرقيق السحاب األبيض.
ـعنـى الشـدّ واإلرخاء. مـؤيد: (٢٦) مـكفـهـر: متـراكم بعـضه عـلى بعض شـديـد العـبوس. ال تـرتوه: الـرتـو من األضداد 

ن ال يسمع. داهية قوية شديدة تغلب كل من تعرض لها. صماء: صلبة وقوية. وتستعار 
(٢٧) اخلطة: اخلالف العظيم الذي يحتاج إلى مخرج منه. فأدوها إلينا: فابعثوا ببيان ذلك إلينا مع السفراء والوسطاء.

األمالء: اجلماعات واحدهم مأل وهو احلكم الشريف واحملايد.
(٢٨) إن نبشـتم: إن بحثتم وأثر مـا كان بيننـا وبينكم من القـتل. ملحة: اسم مكان. الـصاقب: اسم جبل. فيه األموات:
أي في ملحـة والصاقب ولكنه اكتفى بذكر أحـدهما. األموات: القتلى الذين لم يثـأر لهم. األحياء: القتلى الذين أُخذ

بثأرهم.
(٢٩) نقشتم: استقصيتم. جتشمه: تتكلفه وتعانيه. الصالح: انكشاف األمر. اإلبراء: البراءة.

. (٣٠) القذى: ما يسقط في الع من غبار وغيره. األجفان: أغطية الع
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٣١ - أَو مَـــنَـــعْــتُمْ مَـــا تُـــســأَلُـــونَ فَـــمَن حُــدْ
ــــــــدِثْــــــتُـــــــمُــــــوهُ لَـهُ عَــــــلـــــــيْــــــنــــــا الـــــــعَالءُ

٣٢ - هَـلْ عَـــلِــــمْــــتُمْ أَيَّــــامَ يُـــنْــــتَــــهَبُ الــــنَّـــا
ــــــــــــــــــواءُ ـــــــــــــــــــكُـل حَــيٍّ عُ ــــــــــــــــــوَاراً لِ سُ غِ

٣٣ - إِذْ رَفَـعْــنـا الْـــجِـمَــالَ مِنْ سَـعَـفِ الـبَـحْـ
ـــــرَيْـنِ سَــــيْــــراً حــــتَّى نَــــهَــــاهــــا احلِــــسَــــاءُ

٣٤ - ثُـمَّ مِــــلْـــــنــــا عَـــــلَى تـــــمَــــيـمٍ فــــأَحــــرَمْـ
ـــــــيــــــنـــــــا بَـــــــنـــــــاتُ مُـــــــرٍّ إِمَــــــاءُ ــــــــنَـــــــا وَفِ

٣٥ - ال يُـــقِــيـمُ الــعَـــزيـــزُ بــالـــبـــلَــدِ الـــسَّــهْــ
ـــلِ وال يَـــــــنـــــــفَـعُ الـــــــذَّلِـــــــيـلَ الـــــــنَّـــــــجَـــــــاءُ

٣٦ - لَــــــيْسَ يُـــــنْــــــجِي مُـــــوَائِـالً مِنْ حِـــــذارٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــرَّة رَجْــالءُ ــــــــــــــــــــــــــــوْدٍ وَحَ رَأْسُ طَ

✸✸✸✸✸✸✸✸

٣٧ - فَــــمَــــلــــكْـــــنــــا بــــذلِكَ الـــــنَّــــاسَ حــــتَّى

ـــــــنــــــــذِرُ بـنُ مـــــــاءِ الــــــــسَّـــــــمـــــــاءِ مَـــــــلَـكَ ا

اً فتطمعوا في ذلك?. العالء: العلو والرفعة. (٣١)  من حدثتموه له علينا العالء: من بلّغكم أنه اعتلى علينا قد
(٣٢) الـغـوار: مصـدر غاور الـقوم مـغـاورة وغواراً إذا غـار بعـضـهم على بـعض. االنتـهـاب: اإلغارة. لـكل حيّ عواء: أي

ا ينزل بهم من اإلغارة عليهم. والعواء: صوت الذئب. صياح 
(٣٣) إذْ رفـعنـا اجلمال: أي أسـرعنا بـها وأغـرنا على أعـدائنا ولم يـوقفـنا إال البـحر.  نهـاها: كـفها وحـبسهـا. احلساء:
ـاء وهنـا هـو اسم موضع ولـعله ـاء اجلاري أو الـسهل من األرض يـسـتنـقع فيه ا مـفـردها حِـسْي واحلسي هـو ا

ملكة العربية السعودية. نطقة الشرقية من ا األحساء وهي ا
(٣٤) أحرمنا: دخلنا في األشهر احلرم. إماء: أسيرات سبايا.

(٣٥) النجاء: اإلسراع في الرحيل والهرب.  العزيز: القاهر الغالب.
وائل: الهارب طلباً للنجاة. احلِذار: ما يُخاف ويُحاذر. الطود: اجلبل. احلرة من األرض: التي جبالها وحجارتها (٣٦) ا

سود. الرجالء: الصعبة الشديدة الغليظة.
رافعة عن قومه. (٣٧) هذا البيت به إقواء ولم يغيره الشاعر ألن قصيدته كانت أشبه باخلطبة في ا
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٣٨ - وَهُــــوَ الـــرَّبُّ والــــشَّــــهِـــيــــدُ عَـــلَـى يَـــوْ

مِ احلِـــــــــــــــــيَــــــــــــــــــارَيْــنِ والـــــــــــــــــبَــالءُ بَـالءُ

٣٩ - مَـــــــلِك أَضْـــــــلَـعُ الـــــــبَـــــــرِيَّـــــــةِ ال يُـــــــو

جَـــــــدُ فـــــــيــــــهـــــــا لِــــــــمَـــــــا لــــــدَيْـهِ كِـــــــفَــــــاءُ

٤٠ - فَـــاتْــرُكُـــوا الـــبَـــغْيَ والـــتَّـــعـــدي وإِمَّــا

تَـــــتَـــــعَــــاشَـــــوْا فَـــــفِي الـــــتَّـــــعــــاشِـي الــــدَّاءُ

٤١ - واذْكُـرُوا حِــلْفَ ذي الـــمَــجَــازِ ومــا قُـدْ

ـــــــــدِمَ فــــــــيـهِ الــــــــعُــــــــهُــــــــودُ والــــــــكُــــــــفَالءُ

٤٢ - حَــــذَرَ اخلَــــوْنِ والــــتَّـــعَــــدي وهَـلْ يَـــنْـ

ــــــــقُـضُ مَــــــا فـي الــــــــمَـــــــهَـــــــارقِ األَهْــــــواءُ

٤٣ - واعْــــــلَــــــمُـــــوا أَنَّــــــنــــــا وإِيَّــــــاكُـمُ فـــــيـ

ـــمَـــا اشْـــتَــرَطْـــنـــا يَــوْمَ اخْـــتَـــلــفْـــنـــا سَــواءُ
✸✸✸✸✸✸✸✸

٤٤ - أَعَــــلَــــيْــــنــــا جُـــــنــــاحُ كِــــنْــــدَة أَن يَــــغْـ

ــــــــــنَـمَ غَـــــــــازِيـــــــــهِـمُ ومِـــــــــنَّـــــــــا اجلَـــــــــزاءُ?

نذر بن ماء السماء. والبالء بالء: والبالء شديد. احلياران: اسم لبلدين. (٣٨) الرب: السيد عنى به ا
ثل ما ـا لديه كفاء: لـيس في الناس أحـد يكافئه أو أحـد يضطـلع من األمور  (٣٩) أضلع: األشدّ كـفاءة. ال يوجـد فيها 

يضطلع وال يستطيع أن يصنع مثل ما يصنع من اخلير.
(٤٠) البغي: الظلم. التعدي: االعتداء والعدوان. التَّعاشي: التعامي.

كرمـة جمع فيه عـمر بن هنـد بكراً وتغـلب وعقد بـينهـما حلفـاً وأخذ من أبنـاء القبـيلت ـكة ا (٤١) ذو اجملاز: موضع 
رهائن لضمان احللف.

هارق: الصحف واحدها مهرق. (٤٢) اخلون: اخليانة.  ا
واثيق متساوون. (٤٣) في ما اشترطنا سواء: نحن وأنتم في العهود وا

(٤٤) اجلناح: اإلثم. 
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٤٥ - أَمْ عَـــلَـــيْـــنـــا جَــــرَّى حَـــنِـــيـــفَـــةَ أَوْ مَـــا

جَـــــــــمَّــــــــعَـتْ مِـنْ مُــــــــحَـــــــــارِبٍ غَــــــــبْــــــــراءُ?

٤٦ - أَمْ جَـــنَــــايـــا بَــــنِي عَـــتِــــيقٍ فــــمنْ يَـــغـ

ــــــــــدِرْ فـــــــــإِنَّــــــــــا مِنْ حَـــــــــربِــــــــــهِمْ بُـــــــــرَآءُ?

٤٧ - أَمْ عَـــلــيْـــنــا جَـــرَّى الــعِـــبَــادِ كَـــمَــا نِــيـ

ـطَ بَـــــــجَــــــــوْزِ الــــــــمُـــــــحَـــــــمَّلِ األَعـــــــبـــــــاءُ?

٤٨ - أَمْ عَـــلَـــيْـــنـــا جَــــرَّى قُـــضـــاعَـــةَ أَمْ لَـــيْـ

ــسَ عَـــــلَــــــيْـــــنــــــا مِـــــمَّــــــا جَـــــنَــــــوْا أَنـــــداءُ?

٤٩ - لَـــيْـسَ مِـــنَّــــا الــــمُــــضَـــرَّبُــــونَ وال قَـــيْـ

ـــس وال جَــــــــــــــــــنْــــــــــــــــــدَل وال احلَــــــــــــــــــدَّاءُ

٥٠ - أَمْ عَــــلــــيْــــنــــا جَـــرَّى إِيــــادٍ كَــــمَــــا قِـــيـ

ــلَ لــــــــــــــطَــــــــــــــسْـمٍ: أَخُــــــــــــــوكُـمُ األَبَّـــــــــــــاءُ?

٥١ - عَــــنَـــنــــاً بـــاطِالً وظُــــلْـــمـــاً كَــــمَـــا تُـــعْــ

ــــــتَــــرُ عَـنْ حَــــجْــــرَةِ الــــرَّبــــيـضِ الــــظــــبــــاءُ
✸✸✸✸✸✸✸✸

ـطـر. وقـد تعـني غـبـراء هـنـا الـفـقراء (٤٥) جـرّى: جـنـاية. الـغـبـراء: األرض أو الـسـنـة اجملـدبة الـكـثـيـرة الـغـبـار القـلـيـلـة ا
والصعاليك.

(٤٦) يغدر: ينقض العهد.
(٤٧) العباد: اسم قبيلة. نيط: علق.  اجلوز: الوسط وجمعه أجواز.  احململ: البعير.  األعباء: جمع عبء وهو الثقل.

(٤٨) ليس علينا في ما جنوا أنداء: ال تلحقنا تلك اجلناية وال تلزمنا بشيء.  أنداء: رشاش متطاير مفردها ندًى.
ضربون: قوم من تغلب ضُربوا بالسيوف.  احلدَّاء: قبيلة من ربيعة ويقال هو رجل من ربيعة. (٤٩) ا

ـلك ويـؤدي مــا عـلـيـه من أتـاوة. انـظــر شـرح األنـبـاري (٥٠) األبّــاء: يـعـني (جــديس) أخـا (طـسـم) الـذي أبى أن يـطــيع ا
ص٤٨٢-٤٨٤.

(٥١) عننـاً: اعتراضاً.  تـعتر: تذبح والـعتر الذبح. والـعتيرة: ذبـيحة كان الـعرب يذبحـونها في رجب آللهـتهم.  احلجرة:
احلظيرة تتخذ للغنم. الربيض: جماعة الغنم.
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٥٢ - وثَــــــمـــــانُـــــونَ مِـنْ تــــــمَـــــيـمٍ بـــــأَيْـــــدِيـ

ــــــــــهمْ رِمَــــــــاح صُـــــــدورُهُـنَّ الــــــــقَـــــــضَـــــــاءُ

٥٣ - لـم يُـــــخَـــــلُّـــــوا بَـــــنِي رِزاحٍ بـــــبَـــــرْقَـــــا

ءِ نِـــــــــطــــــــاعٍ لَــــــــهُـمْ عَــــــــلَــــــــيْــــــــهِـمْ دُعــــــــاءُ

َ فــــــآبُـــــوا ٥٤ - تَــــــرَكُــــــوهمْ مُــــــلَــــــحَّـــــبِــــــ

ـــــــــهـــــــــابٍ يَــــــــــصَـمُّ فـــــــــيـه احلُـــــــــدَاءُ بِــــــــــنِ

٥٥ - وأَتَــــوْهُمْ يَــــسْــــتَــــرْجِـــعُــــونَ فــــلـمْ تَـــر

جِـعْ لَــــــــــــــهُـمْ شَــــــــــــــامَــــــــــــــة وال زَهْـــــــــــــراءُ

٥٦ - ثُـمَّ فَــاءُوا مِـــنـــهمْ بـــقَـــاصِــمَـــةِ الـــظَّــهْـ

ــــــــــاءُ رِ وال يَــــــــــبْـــــــــــرُدُ الــــــــــغَـــــــــــلِــــــــــيـلَ ا

٥٧ - ثُمَّ خَـــــيْـل مِنْ بَـــــعْـــــد ذاكَ مَـعَ الـــــغَــــلْـ

ـــــــــــــــــــــاءُ ــــــــــــــــــــــقَ ــــــــــــــــــــــة وال إِبْ ـــالقِ ال رَأْفَ

٥٨ - مَـــا أَصَـــابُــوا مِنْ تَـــغْـــلِـــبيٍّ فَــمَـــطْـــلُــو

ل عَـــــــــلَـــــــــيْـهِ إِذا تَــــــــــوَلَّـى الـــــــــعَـــــــــفَـــــــــاءُ

وت. قدمة من كل شيء. القضاء: القتل وا (٥٢) الصدر: األول وا
(٥٣) لم يخلّوا: لم يتركوا. بنو رزاح: قوم من تغلب. نطاع: أرض قرب اليمن.

: مقطع بالـسيوف.  آبوا: رجعوا عـادوا.  بنهاب: ما انتهـبوا من أموال بني رزاح.  يصم فيه احلداء: أي (٥٤) ملحـب
واشي التي غنمت من بني رزاح لها جلبة ورغاء فجلبتها أكثر من أن يسمع فيها احلداء. أن اإلبل وا

(٥٥) يستـرجعون: يستعيدون. لم ترجع لهم شامة وال زهراء: رجعوا خائب ولم يرجع لهم شيء. شامة: سوداء. زهراء:
بيضاء.

(٥٦) فـاءوا: رجعـوا يـعـني بني رزاح ومن حـشـد مـعهم من بـني تـغـلب وغيـرهم.  الـقـاصمـة: الـكـاسرة أي أنـهم رجـعوا
بداهية تكسر الظهر. الغليل: احلقد.

(٥٧) الغالق: رجل من تميم كان أغار على بني تغلب فقتل فيهم بال هوادة أو رحمة.

(٥٨) مطلول: مهدور ال يُبحث عن قاتلة وال يُطالب بدمه.  العفاء: الدروس أو احملو.
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٥٩ - كَـــتَـــكـــالِـــيفِ قَـــوْمِـــنـــا إِذْ غَـــزَا الــــمُــنْـ

ــــــــــذِرُ هَـلْ نـــــــــحـنُ البْنِ هِـــــــــنْـــــــــدٍ رِعَـــــــــاءُ

٦٠ - إِذْ أَحَـلَّ الــــــعَـالةَ قُــــــبَّــــــةَ مَـــــــيْــــــسُــــــو

نَ فَــــــــأَدْنَـى دِيـــــــــارِهَـــــــــا الـــــــــعَـــــــــوْصَــــــــاءُ

٦١ - فَـــــــتَـــــــأَوَّتْ لَـــــــهُـمْ قَـــــــراضِــــــــبَـــــــة مِنْ

كُـل حَــيٍّ كـــــــــــــــــأَنَّـــــــــــــــــهُــمْ أَلْـــــــــــــــــقَــــــــــــــــاءُ

٦٢ - فَـــــهَــــداهُـمْ بـــــاألَسْــــوَدَيْـنِ وأَمْـــــرُ الّــــلـ

ـهِ بِـــــــــلْـغ يَـــــــــشْـــــــــقَـى بـهِ األَشْـــــــــقِـــــــــيــــــــاءُ

٦٣ - إِذ تَـــــمَــــنَّـــــوْنَــــهـمْ غُــــروراً فـــــســــاقَــــتْـ

ــــــــــهُـمْ إِلـــــــــيْـــــــــكُـمْ أُمْــــــــنِـــــــــيَّـــــــــة أَشْــــــــراءُ

٦٤ - لـم يَــــــــــغُـــــــــــرُّوكُـمْ غُــــــــــروراً ولــــــــــكـنْ

يَـــــــرْفَـعُ اآللُ جَــــــمْـــــــعَــــــهُـمْ والــــــضَّـــــــحَــــــاءُ
✸✸✸✸✸✸✸✸

٦٥ - أَيُّـــــهــــا الـــــشَّــــانِـئُ الــــــمُــــبَـــــلغُ عَـــــنّــــا

(٥٩) التكاليف: الواجبات الشاقة والشديدة. رعاء: رعيّة.
(٦٠) أحلّ: أسـكن. مـيسـون: ابـنـة أحـد ملـوك غـسـان. الـعالة: أرض قـريبـة من الـعـوصـاء والـعوصـاء أقـرب دار أنـزلـها

نذر ميسون ح أخرجها من الشام. عمرو أو أخوه النعمان بن ا
(٦١) تأوّت: اجتـمعت آوت.  الـقراضـبة: الـصعـاليك وهم الـفقراء واحـدهم قرضـوب.  كأنـهم ألقـاء: واحد األلـقاء لقىً

طروح الذي ال يكترث به. وهو الشيء ا
اء.  وأمر الله بلغ: بالغ ومحقق. (٦٢) األسودان: التمر وا

. أمنية: رجاء وأمل. أشراء: ذات أشر واألشر: البطر. (٦٣) غروراً: خداعاً
(٦٤) يغروكم: يخدعوكم. اآلل: السراب. الضحاء: ارتفاع النهار وقت الضحى.

بغض الكاره. ويريد به عمرو بـن كلثوم التغلبي. وهل لذاك انتـهاء: أي انتهوا ينهى خصوم قومه (٦٥) أيها الـشانئ: ا
عن الشر.
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عِــــــنْــــــدَ عَـــــمْــــــرٍو وَهَـلْ لــــــذاكَ انْــــــتِــــــهَـــــاءُ

٦٦ - مَــــــلِـك مُــــــقْـــــــسِط وأَكْـــــــمَلُ مَـنْ يَــــــمْــ

ـــــــــشِي وَمِـنْ دُونِ مَـــــــا لَـــــــدَيْهِ الـــــــثَّـــــــنــــــاءُ

ِــــــــــثْــــــــــلِهِ جَــــــــــالَـتِ اجلِـــــــــنْـ ٦٧ - إرَمِيٌّ 

ـــنُ فَــــــــآبَـتْ لِـــــــــخَــــــــصْــــــــمِــــــــهــــــــا األَجْالءُ

٦٨ - مَنْ لَـــــنـــــا عِـــــنــــدَهُ مِـنَ اخلَـــــيْـــــرِ آيــــا

ت ثَـالث فـي كُــــــــــلــــــــــهـنَّ الــــــــــقَــــــــــضَــــــــــاءُ

٦٩ - آيــــة: شَـــــارِقُ الــــشَّـــــقِــــيـــــقَــــةِ إِذْ جَــــا

ـــــــــمـــــــــيــــــــــعـــــــــاً لِـــــــــكُـل حَيٍّ لِـــــــــواءُ ءُوا جَ

َ بـــكَــبْشٍ ٧٠ - حَـــوْلَ قَـــيْسٍ مُــسْـــتَـــلْـــئِــمِـــ

ــــــــــــــــــــــــبْــالءُ ــــــــــــــــــــــــرَظِــيٍّ كــــــــــــــــــــــــأَنَّــهُ عَ قَ

٧١ - وصَـــــتِـــــيـتٍ مِنَ الـــــعَـــــواتـكِ مـــــا تَــــنْـ

ــــــــــــهَـــــــــــاهُ إِالَّ مُــــــــــبْـــــــــــيَـــــــــــضَّــــــــــة رَعْـالءُ

٧٢ - فَـــجَـــبَـــهْـــنـــاهـمُ بـــضَـــرْبٍ كَـــمَـــا يَـــخْــ

ا عنده شي: تام وكامل في العقل والدين. ومن دون ما لديه الـثناء: مدحنا إياه اليفي  (٦٦) مقـسط: عادل. أكمل من 
عروف. من اخلير وا

: نـسـبـته إلى إرم عـاد. جـالت اجلن: يـقـصـد بـاجلن دهـاة الـنـاس وأبـطالـهم. جـالت: كـاشـفت. األجالء: جـمع (٦٧) إرميّ
نكشف. اجلال. واجلال: هو األمر ا

(٦٨) آيات: عالمات وإثباتات في الوالء وحسن البالء.  في كلهن القضاء: في كلهن يقضي الناس لنا بذلك.
شرق. شارق الشقيقة: بنو الشقيقة وهم قوم من بني شيبان. (٦٩) شارق: جاء من قبل ا

: أي قد لـبسـوا الدروع.  قرظـي: نسبـة إلى البالد (٧٠) قـيس: هو قـيس بن معـد يكـرب. كبش: سـيّد رئـيس. مسـتلـئمـ
شار إليه.  عبالء: هضبة أو صخرة بيضاء. التي ينبت فيها القرظ وهي اليمن ويقصد به قيساً ا

ـبيـضة: لـوك. ويقـصـد بقـوله من العـواتك: أي من أبـنائـهن. ا (٧١) الـصتـيت: اجلـماعـة.  العـواتك: نـساء من كـندة مـن ا
يعني الكتيبة.  رعالء: ذات ضربات بالسيوف تزيل اللحم عن العظم.

زاد: جمع مزادة وهي القربة. اء منها.  ا زاد: ثقب القربة وموضع مسيل ا (٧٢) جبهناهم: لقيناهم وردعناهم. خربة ا
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ــــــــاءُ ـــــــــــرُجُ مِـن خُــــــــرْبَـــــــــةِ الـــــــــمَـــــــــزَادِ ا

٧٣ - وحَـــــمَـــــلْـــــنـــــاهُـمُ عَـــــلَى حَـــــزْمِ ثَـــــهْال

ــــــــــــــــــــــــــــاءُ ــــــــــــــــــــــــــــسَ نَ شِـــالالً وَدُمـــيَ األَنْ

٧٤ - وفَــــعَــــلْـــــنــــا بِـــــهِمْ كَـــــمَــــا عَـــــلِمَ الــــلَّــ

َ دِمَـــــــاءُ ـــهُ وَمَــــــــا إِنْ لِــــــــلْــــــــحَــــــــائِــــــــنــــــــ

٧٥ - ثُـمَّ حُـــــجْــــــراً أَعــــــنِي ابْـنَ أُم قَــــــطَـــــامٍ

وَلَــهُ فَـــــــــــــارسِــــــــــــــيَّـــــــــــــة خَــــــــــــــضْـــــــــــــراءُ

٧٦ - أَسَـــــد فـي الـــــلـــــقــــــاءِ وَرْد هَـــــمـــــوس

وَرَبـــــــــــيـع إِنْ شَــــــــــــنَّـــــــــــعَـتْ غَــــــــــــبْـــــــــــرَاءُ

٧٧ - فَــــــرَدَدْنــــــاهُمُ بِــــــطَــــــعْـنٍ كــــــمــــــا تُـــــنْـ

ـــــــــهَـــــــزُ عـنْ جَـــــــمَّـــــــةِ الــــــــطَّـــــــوِي الـــــــدالءُ

ِ الـــقَـــيْـسِ عَـــنْهُ ٧٨ - وَفَــــكَـــكْــــنـــا غُلَّ امْــــر

بَــــــعْـــــدَ مَـــــا طــــــالَ حَـــــبَــــــسُهُ والــــــعَـــــنـــــاءُ

٧٩ - وأَقَـــــدْنـــــاهُ رَبَّ غَـــــسَّـــــانَ بـــــالــــــمُـــــنْــ

. دمّي األنساء: أدميت عروق : هارب (٧٣) احلزم: مـا غلظ من األرض ومن اجلبل وخَشُن. ثهالن: جبل معروف.  شالالً
النسا في بطون أفخاذهم.

: من حانت منيتهم. (٧٤) وفعلنا بهم كما علم الله: قتلنا منهم قتالً عظيماً شديداً قد علمه الله تبارك وتعالى.  للحائن
(٧٥) فارسية خضراء: كتيبة خضراء من كثرة السالح وفارسية: سالحها من عمل فارس.

ـيل إلى احلـمـرة. الـهـمـوس: اخملـتال الـذي يُـخـفي وطـأه حـتى يـأخذ (٧٦) ورد: من صـفـات األسـد وأسمـائه ألنه لـونه 
طر. فريسته. التشنيع: إذا أجدبت السنة وقل مطرها ونباتها. الغبراء: السنة اجملدبة القليلة ا

: الـبئـر الـتي طويت اء في الـبـئر من ارتـفـاع. الطـويّ اء الـكـثيـر اجملـتمع أقـصى مـا يبـلـغه ا (٧٧) تنـهـز: حترَّك. جـمّـة: ا
اء من البئر. ائها. الدالء: جمع دلو وهو وعاء من جلد أو غيره لرفع ا باحلجارة وذلك أكثر حفظاً 

نذر بن ماء الـسماء وهو أخو عمـرو بن هند من أبيه. العناء: (٧٨) غل: قيد أسـر. امرؤ القيس: يعني امـرأ القيس بن ا
شقة. التعب وا

كن كيلها لغزارتها. نذر. ربّ غسان: ملكهم. ال تكال الدماء: ال  (٧٩) أقدناه: مكنّا عمرو بن هند من الثأر لدم أبيه ا



≠ ±∞± ≠ 

ـــــــــذِرِ كَـــــــرْهـــــــاً إِذْ ال تُــــــــكَـــــــالُ الـــــــدمـــــــاءُ

٨٠ - وفَـــــــدَيْـــــــنــــــاهُـمُ بِــــــتِـــــــسْــــــعَـــــــةِ أَمْالَ

ـــــــــــــــــــــــــهُــمْ أَغْــالءُ ــــــــــــــــــــــــدامَـــى أَسْــالبُ كٍ نَ

٨١ - وَمَـعَ اجلَــــــــوْنِ جَـــــــوْنِ آلِ بَــــــــنِي األَوْ

ـــــــــــهـــــــــــا دَفْــــــــــواءُ ـــــــــــنـــــــــــود كـــــــــــأَنَّ سِ عَ

٨٢ - مــا جَــزِعْــنــا تَــحْتَ الــعَــجَــاجَــةِ إِذْ وَلْـ

لَتْ بــــــــأَقْـــــــفَــــــــائِـــــــهــــــــا وَحَـــــــرَّ الــــــــصالءُ

٨٣ - وَوَلَـــــــدْنـــــــا عَــــــــمْـــــــرَو بْنَ أُم أُنَـــــــاسٍ

مِنْ قَـــــــريـبٍ لَــــــــمَّـــــــا أَتَـــــــانَـــــــا احلِـــــــبَـــــــاءُ

٨٤ - مِــثْــلُـــهــا تُــخْــرِجُ الــنَّــصِـــيــحَــةَ لِــلْــقَــوْ

ــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــا أَفْــالءُ مِ فَـــالة مِــنْ دونِ

✸✸✸✸

لوك. أسالبهم: الغنائم التي سلبت منهم. أغالء: غالية وثمينة جمع غال. (٨٠) األمالك: ا
(٨١) اجلـون: ملك من مـلوك كـندة وهـو ابن عم قـيس بن معـد يكـرب.  العـنود: كـتـيبـة محـكمـة شديـدة العـناد. الـدفواء:

كتيبة منحنية على من حتتها ويقصد أن هذه الكتيبة منعطفة على ملكها تمنعه.
(٨٢) اجلـزع: الهـلع واحلزن. الـعـجاج: الـغبـار الـذي قد أثـارته اخليل بـسـنابـكهـا فـارتفع كـأنه دخان. إذ ولـت بأقـفائـها:

عركة. هربت بأعجازها. وحر الصالء: شدة أوار ا
َّا أتانا احلباء: أي ح أتانا حباء (٨٣) عمرو: يـريد عمرو بن حُجر الكندي. من قريب: معناه النسب بيننا وبينه قريب. 

هر. صاهرته. احلباء: ا لك عمرو بن حجر لَمَّا خطب إلينا ورآنا أهالً  ا
ـصاهرة. تـخرج النـصيحة: تـستوجـبها. فالة من دونـها أفالء: يعني نـصيحـةً كثيـرة واسعة مثل (٨٤) مثلهـا: مثل هذه ا

الفالة التي دونها أفالء كثيرة.
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(٧)
معـلقــــة
لَبِيد بن ربيعة

وهي برواية األَنباري ثمانية وثمانون بيتاً
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لبيد بن ربيعة

< لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كالب العامري وكنيته (أبوعقيل).
ـئــة وقـيل بل خــمـسـاً < صـحــابي أدرك اجلـاهــلـيـة واإلسـالم. عـاش خـمــسـاً وأربــعـ سـنــة بـعــد ا

ئة ويعد من فحول شعراء اجلاهلية وأجوادهم وفرسانهم. وخمس سنة بعد ا
< وفد مع قـومه على الـنبي ([) قـبل الفـتح وأسـلم وحسن إسالمه وهـاجر ولم يـصح عنه أن

قال شيئاً من الشعر بعد اإلسالم إال قوله:

َ كــــــنـــــفــــــسِه ــــــرءَ الـــــكــــــر مــــــا عــــــاتب ا
ـــــرءُ يُـــــصْـــــلـــــحُهُ الـــــقَـــــرينُ الـــــصَّـــــالِحُ وا

ـا في القـرآن من حـكم رائعـة ومـواعظـة حـسنـة وبالغة ـا أسلم شـغل  والسـبب في ذلك أنه 
مُدهشة صرفته عن الشعر.

ـشهورين. وكـان شريفاً فـي اجلاهليـة واإلسالم. نذر أن ال تهـبَّ الصَّبا إال < (لبـيد) من األجواد ا
نحر وأطعم. وكانت له جفنتان يغدو بهما ويروح كل يوم على مسجد قومه فيطعمهم.

ؤمـن رضي الله < ولـلبيـد أخبـار كثيـرة وشعر أكـثر من أن يُـحصى. فقـد رُويَ عن (عائـشة) أم ا
عنـها أنـها قالت: «رَوَيْتُ لـلبـيد اثـني عشر ألف بـيت» ولكن أكـثر شـعره ضاع ولم يـصلـنا منه إال

القليل.
< حتـتل مـعـلـقـة لـبـيـد مرتـبـة الـصـدارة في ديـوانه من حـيث داللـتـهـا عـلى شـاعريـته قـبل اإلسالم.
ـــقــفــرة ــعـــلــقـــات. ومن أهم أغـــراضــهــا: وصـف األطالل وآثــار الـــديــار ا وهي الــســـابــعــة بـــ ا
رأة احملـبوبة والـعنـاية بوصف الـناقـة واخللوص ثـانية من واإلشفـاق لرحيـل األحبة والـتغزل بـا
الوصف إلى الـغزل والفخـر وفي معلقتـه وصف للهو واخلمـر وتطرق إلى نعت الـفرس والتغني

بالفروسية والكرم.
< توفي بـالكـوفة وله من الـعمـر مئـة وخمس وأربـعون سـنة عـلى الصـحيح. ويـقال أن وفـاته كانت

شهور. في أول خالفة (معاوية بن أبي سفيان) وهو ا
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قام: موضع اإلقامـة الدائمة أو الطويلة. ـؤقتة. ا نازل. احملل: موضع اإلقامة ا ـحت . الديار: ا : درست  وا (١)  عفَتْ
: توحَّش.  منىً:  اسم موضع. الغول والرجام: جبالن. تأبَّدَ

ـاء.  الـريـان: اسم جــبل.  عُـرّي: انـكـشف. خـلــقـاً : صـار بـالـيـاً .  الـوحيّ : ـدافـع: األمـاكن الـتي يـنـدفع مــنـهـا ا (٢)  ا
الكتابة. السالم: احلجارة الصخور.

(٣) الدّمن: جمع دمـنة والـدمنـة: آثار الـناس وما سـوّدوا بالـرَّماد.  جتـرم: انقطع ومـضى. عهـد: وصل ولقـاء. أنيـسها:
.  حاللها: شهور احلل وهي ثمانية أشـهر.   حرامُها: الشهور احلُرُم وهي ساكنـها.  حجج خلون: سنون مضـ

أربعة أشهر.
ـنـازل التي (٤)  رزقت مـرابـيع: دعاء بـأن تـرزق بأول مـا يـكـون من مطـر الـربيع.  مـرابـيع الـنجـوم: أنـواء الربـيع وهي ا
ـطــر: الـداني من األرض.  الـرواعـد: حتـلـهــا الـشـمس في الــربـيع.  صـابـهـا:  نــزل عـلـيـهـا أمــطـرهـا.  الـودق من ا

. طر اخلفيف الل طر التام والكثير.  الرهام: ا السحائب ذوات الرعد.  اجلود: ا
ـلبس آفـاق السـماء بـالظالم. مـطرة.  غـاد: يجيء بـالغـداة.  مدجن: من اإلدجـان وهو ا (٥)  سـارية:الـسحـابة الـليـليـة ا

اإلرزام: تصويتُها بالرعد.

معـلقــــة
«لَبِيد بن ربيعة»

١ - عَـــفَتِ الـــديـــارُ مَـــحَـــلُّـــهـــا فَـــمُـــقَـــامُـــهــا
بِــــمِـــــنًى تـــــأَبَّــــدَ غَـــــوْلُـــــهــــا فَـــــرِجَــــامُـــــهــــا

٢ - فَـــــمَــــدَافِـعُ الــــرَّيَّـــــانِ عُــــريَ رَسْـــــمُــــهــــا
خَــــلَــــقــــاً كَــــمَــــا ضَــــمِنَ الــــوُحِيَّ سِـالمُــــهـــا

٣ - دِمَـن تَـــجَـــرَّمَ بَــــعْـــدَ عَــــهْـــدِ أَنـــيــــسِـــهـــا
حِـــــجَج خَـــــلَـــــوْنَ حَـاللُـــــهـــــا وحَـــــرامُـــــهــــا

٤ - رُزِقَتْ مَــــرَابـــيعَ الـــنُّــــجُـــومِ وَصَـــابَـــهـــا
وَدْقُ الــــــرَّواعِـــــدِ جَــــــوْدُهــــــا ورِهـــــامُــــــهـــــا

٥ - مِـنْ كـل ســـــــــارِيَـــــــــةٍ وَغَـــــــــادٍ مُــــــــــدْجِنٍ
وعَـــــــشِـــــــيَّـــــــةٍ مُـــــــتَـــــــجَـــــــاوِبٍ إِرْزامُـــــــهــــــا
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٦ - فَــــعَـال فُــــرُوعُ األَيْـــــهُــــقَـــــانِ وأَطـــــفَــــلَتْ

بــــاجلَــــلْـــهَــــتَــــيْنِ ظِــــبــــاؤُهـــا ونَــــعَــــامُــــهـــا

٧ - والــــوَحْشُ ســــاكِــــنَــــة عَـــلَـى أَطْالئِــــهـــا

عُـــــوذاً تــــأَجَّـلُ بــــالـــــفَـــــضــــاءِ بِـــــهــــامُـــــهــــا

٨ - وَجَالَ الــسُّـــيُــولُ عَنِ الـــطُّــلُــولِ كـــأَنَّــهــا

زُبُـــــــر تُــــــجِــــــدُّ مُــــــتُــــــونَــــــهـــــــا أَقْالمُــــــهــــــا

٩ - أَوْ رَجْـعُ واشِـــــــمَــــــةٍ أُسِـفَّ نَـــــــؤُورُهــــــا

كِــــفَـــــفـــــاً تَــــعَـــــرَّضَ فَــــوْقَـــــهُنَّ وِشَــــامُـــــهــــا

١٠ - فَـــوَقَــفْـتُ أَسْــأَلُـــهـــا وكَـــيْفَ سُـــؤَالُـــنــا

ُ كَـالمُـــــهــــا? صُـــــمّـــــاً خَـــــوالِــــدَ مَـــــا يُـــــبِـــــ

١١ - عَـرِيَتْ وكــان بــهــا اجلـمــيعُ فــأَبْــكَـروا

مِــــنْـــــهــــا وَغُــــودِرَ نُــــؤْيُــــهـــــا وَثُــــمــــامُــــهــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

(٦) فروع: أعالي. األيـهقان: اجلـرجير الـبري.  أطفـلت: ولدت فصـار معهـا أطفالـها.  اجللـهتان: جـانبا الـوادي وهو ما
استقبلك من حروف الوادي وما فوقه.

(٧) سـاكنـة: آمـنـة ال تـنـفـر. األطالء: األوالد واحـدُهـا طـالً.  العـوذ: الـتـي ولـدت حـديثـاً واحـدهـا عـائـذ. تـأجل: جتـتـمع.
تسع من األرض.  البهام: أوالد الضأن خاصة. الفضاء: ا

(٨) جال: أي كـشف التـراب. زُبر: جـمع زبـور وهو الـكتـاب. جتدّ مـتونـها أقالمـهـا: يعـاد علـيهـا الكـتاب بـعد أن درست.
متونها: ظهورها وأوساطها فأراد كلها .

(٩) رجع واشمة: ردُّهـا النقش.  الواشمـة: القائمة بـالوشم وهو الكتـابة أو النقش على اجلـسم من خالل الوخز باإلبر
: ذُرّ وحُـشِي.  الـكفف : واحلـشو بـالـنؤور.  الـنـؤور: حصـاة مثـل اإلثمـد تُدقّ فـتـسفّـه اللـثة والـيـد فتُـسـوّدها.  أُسِفّ

يناً وشماالً . حلقات مستديرات.  تعرّض الوشام: تعرّج 
: يظهر. (١٠)  الصم : الصخور . خوالد : بواقي. يب

(١١) عريت: خلت فـلم يبق بها أحـد. أبكروا: غدوا مـنها بكـرة.  غودر: ترك.  النـؤي: حاجز يجعـل حول البيت من تراب
اء.  الثمام: شجر يُلقى على بيوت الشعر لسد خللها أو لتخفيف احلر. ليمنع دخول ا
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َ تَــحــمَّــلــوا ١٢ - شَــاقَــتْكَ ظُـــعْنُ احلَي حِــ

فَـــتَـــكَـــنَّــــسُـــوا قُـــطُـــنـــاً تَــــصِـــرُّ خِـــيـــامُـــهـــا
١٣ - مِـنْ كل مَـــــحْـــــفُـــــوفٍ يُـــــظِلُّ عِـــــصِـــــيَّهُ

زَوْج عَـــــــــلَـــــــــيْـه كِــــــــلَّـــــــــة وقِـــــــــرامُـــــــــهــــــــا
١٤ - زُجَـالً كـــأَنّ نِـــعــــاجَ تُـــوضِحَ فَــــوْقَـــهـــا

وَظِـــــــبَــــــاءَ وَجْـــــــرَةَ عُــــــطَّـــــــفــــــاً أَرْآمُـــــــهــــــا
١٥ - حُـــفِــزَتْ وَزايَـــلَــهـــا الــسَّـــرابُ كــأَنَّـــهــا

أَجْــــزاعُ بِــــيـــــشَــــةَ أَثْـــــلُــــهــــا وَرِضَـــــامُــــهــــا
١٦ - بَلْ مَــــا تَــــذَكَّـــــرُ مِنْ نَــــوَارَ وقــــدْ نَــــأَتْ

وَتَـــــقَـــــطَّـــــعَتْ أَسْـــــبَـــــابُـــــهـــــا وَرِمَـــــامُـــــهــــا
١٧ - مُـــــريَّـــــة حَــــــلَّتْ بـــــفَــــــيْـــــدَ وَجَـــــاوَرَتْ

أَهْـلَ احلِـــــجــــــازِ فَـــــأَيـنَ مِـــــنْـكَ مَـــــرامُــــــهـــــا

: جمع (١٢)  شاقتك : اشـتقت لها . الظـعن: النساء في الهوادج. حتـملوا: ارحتلوا.  تـكنّسوا: دخلوا في الـهوادج. قُطناً
قط وهم اجلماعة. ولعلها ثياب من القطن.  تصّر خيامها:  تعجل بهنّ إبلهنّ فتهزّ اخلشب فتُصدر صوتاً.

(١٣)  احملفوف: الـهودج قد حُفَّ بالثيـاب وغُطي بها.  عصيُّه: عـيدان الهودج.  الزَّوج: النـمط من الثياب وبُسط الصوف
رأة في الهـودج.  القـرام: اجلزء اآلخر من الـهودج وهو يطرح عـلى الهـودج. الكلّـة: الستـارة الرقـيقة الـتي حتيط بـا

رسل على جوانبه. الستر ا
: جمـاعات. الـنعـاج: البـقـر الوحـشي . توضح: اسم  مـوضع . فـوقهـا: فوق الـهوادج.  وجـرة: اسم موضع. (١٤)  زُجَالً

: ثانية األعناق متعاطفة مع.  األرآم: ظباء بيض. عطَّفاً
(١٥)  حفزت: دُفـعت واستُـحثّت في الـسير.  زايـلهـا السـراب: دفعهـا سراب إلى سـراب فارقهـا أو حرّكـها.  األجزاع:
منعـطفات أوديـتها واحدهـا جزع.  بيشـة : اسم موضع خصـيب. األثل: نوع من الشـجر.  الرضام: صـخور عظام

يجتمع بعضها مع بعض.
(١٦)  نأت: بعُـدت.  النوار: معـناها في اللغـة  النفور من الـريب. وهنا نوار  : اسم امـرأة يشبب بهـا.  أسبابهـا: حبالها
ة ـة واحـدتـها رُمَّـة. أسـبـابـها ورمـامـهـا: يعـني الـصالت الـقـد اجلـديـدة الـقـوية.  الـرمـام: احلـبال الـضـعـاف الـقد

واجلديدة باحملبوبة.
(١٧)  مُرّية: مـنسوبة إلى بني مرة بن عوف.  مـرامها: مطلبها الـسعي إلى رؤيتها.  فيد: مـكان قرب جبلي طيئ. وهما:

أجأ وسلمى.
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ُـــحَـــجَّـــرٍ ١٨ - بِـــمَـــشـــارقِ اجلَـــبَـــلَـــيْنِ أَو 

فَــــتَـــــضَــــمَّـــــنــــتْـــــهــــا فَـــــرْدَة فَــــرُخَـــــامُــــهــــا
١٩ - فُـــــصُــــوائِق إِنْ أَيْــــمَــــنَـتْ فَــــمَــــظِــــنَّــــة

مِـــنــــهـــا وِحَـــافُ الـــقَـــهْـــرِ أَوْ طِـــلـــخَـــامُـــهـــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

٢٠ - فَــاقْـــطَعْ لُـــبَــانَـــةَ مَنْ تَـــعـــرَّضَ وَصْــلُهُ
وَلَـــــــشَـــــــرُّ واصِـلِ خُـــــــلَّـــــــةٍ صَـــــــرَّامُـــــــهـــــــا

٢١ - وَاحْـبُ الــمُــحَــامِلَ بــاجلَــزيلِ وَصَــرْمُهُ
بـــــــاقٍ إِذَا ضَـــــــلَــــــــعَتْ وَزَاغَ قِــــــــوَامُـــــــهـــــــا

٢٢ - بِـــــطَــــلــــيـحِ أَسْــــفَـــــارٍ تَــــرَكْنَ بَـــــقِــــيَّــــةً
مِـــنْـــهـــا فَـــأَحْـــنَقَ صُــــلْـــبُـــهـــا وَسَـــنـــامُـــهـــا

٢٣ - فـــإِذا تَــغَـــالَى لَـــحْـــمُــهـــا فَــتَـــحَــسَّــرَتْ
وَتَـــــقَــــطَّـــــعَـتْ بَـــــعْـــــدَ الــــكَـاللِ خِـــــدامُـــــهــــا

: شرقـيَّـهمـا واجلـبالن: جبال طـيئ. مـحجّـر: اسم جـبل آخر. فـتضـمـنتـهـا: نزلت فـيهـا احـتوتـها (١٨) مشـارق اجلـبلـ
وضـمتـهـا.  فردة: اسـم أرض وقيل جـبل مـنفـرد عن سـائر اجلـبـال وقـيل ماء من مـيـاه جند لـبـني جرم. رخـامـها:

رخام جبل قريب من فردة.
نت: اجتهت نـحو اليَـمَن.  فمظـنة منـها وحاف الـقهر: أي (١٩)  صوائق: اسم جبل بـاحلجاز قـرب مكّـة لبني هـذيل.  أ
موضعـها الذي تُظنّ فيه وتـعرف وتطلب هو وحاف الـقهر. الوحاف: جـمع وحفة وهي اجلبل الصـغير. القهر: اسم
موضع به تلك الـوحاف. طـلخام : اسم مـوضع وقيل الوحـاف هي جبـال منطـقة القـهر الـصغيـرة وطلخـام هو جبل

القهر الكبير.
ودة الكبيرة. صرّامها: قاطعها. (٢٠) لبانة: حاجة. تعرّض: تبدل ولم يستقم.  اخلُلَّة: الصداقة. وا

كافئ الـذي يحمل لك وحتمل له. ورويت: «اجملامل». : من احلبـاء وهي العطية أي امـنح واعطِ. احملامل: ا (٢١)  احبُ
صرمه باق: أي اسـتبقِ صرمه فال تعجل به.  الصرم: الـقطيعة الهجر.  ضـلعت: اعوجت وانحرفت.  زاغ قوامها:

مال عمادها ولم يستقم.
(٢٢) طليح أسـفار: ناقة أعـيتهـا األسفار وأضعـفتهـا.  تركن بقيَّـة: معنـاه لم تأكل األسفار حلـمها أجـمع.  أحنق: ضمر

وذبل. صلبها: ظهرها.
(٢٣)  تغـالى: ذهب وارتفع إلى رؤوس العظام.  حتسـرت: عريت عن اللحم.  اخلدام: جمع خَـدَمة وهي سيور تعقد في

األرساغ ثم تُشدّ إليها النعال إذا رقعت بها اإلبل عند احلفا.
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٢٤ - فَـــلَـــهـــا هِـــبَـــاب في الـــزمـــامِ كـــأَنَّـــهـــا

صَــــهْـــبــــاءُ راحَ مَعَ اجلَـــنــــوبِ جَـــهَــــامُـــهـــا

٢٥ - أَوْ مُــــــلْــــــمِــع وَسَــــــقَتْ ألَحْــــــقَـبَ الحَهُ

طَــــرْدُ الــــفُـــحــــولِ وَضَــــرْبُــــهـــا وكِــــدامُــــهـــا

٢٦ - يَــعــلُــو بــهــا حَــدَبَ اإلِكــامِ مُــسَــحَّــجـاً

قَــــــدْ رَابَهُ عِـــــصْـــــيــــــانُـــــهـــــا وَوِحـــــامُـــــهـــــا

٢٧ - بِـــأَحِــزَّةِ الـــثَّـــلَـــبُـــوتِ يَـــرْبَـــأُ فَـــوْقَـــهــا

قَــــــفْـــــرَ الــــــمَـــــرَاقِـبِ خَـــــوْفُـــــهـــــا آرامُـــــهـــــا

٢٨ - حَــــتَّى إِذا سَـــلَــــخَـــا جُـــمَــــادَى سِـــتّـــةٍ

جَــــزْءًا فـــــطـــــالَ صِــــيـــــامُهُ وَصِـــــيَــــامُـــــهــــا

٢٩ - رَجَـــــعَــــا بـــــأَمْــــرِهِــــمَـــــا إلى ذي مِــــرَّةٍ

َـــــةٍ إِبْـــــرامُـــــهــــا حَـــــصِـــــدٍ وَنُـــــجْحُ صَـــــر

(٢٤)  فلهـا هباب: فلها هَيْج ونشاط وسرعة في احلركة.  كأنها صـهباء: كأنها سحابة صهباء إذا اصهابَّت قل ماؤها
وإذا قل ماؤها خفّت وسرع مَرّها.  اجلهام:  السحاب الذي أهرق ماؤه والواحدة جَهامة. 

ـلمع: األتـان التي قـد استـبـان حمـلهـا في ضرعـها.  وسـقت: حمـلت ماء الـفحل.  األحـقب: حمـار في خاصـرتيه (٢٥)  ا
بياض.  الحه: أضمره وغيره.  طرد الفحول: ردّ الفحول عن أتانه قبل حملها. كدامها: عضّها.

(٢٦)  احلدب: مـا ارتفع من األرض.  اإلكام: جمع أكمـة وهي صغار اجلبـال التالل.  مسحَّج: معـضض قد عضضته
احلمير. وحامها: الوحم: وهو االشتهاء أثناء احلمل.

.  الثلـبوت: واد أو ماء في بالد غطـفان.  يربـأ فوقها: ـنخفض من األرض بـ غليظـ (٢٧)  األحزّة: جمع حـزيز وهو ا
راقبة. آرامها: أحجـار كانوا ينصبونـها على الطرق للداللة راقـب: أماكن ا يعلـو فوق األحزة مخافة رامٍ أو طارد. ا

في الصحراء.
اء. جَزَأ : اكتفى بالرطب عن (٢٨)  سلخا: أمضيا يعني احلمار واألتان.  جمادى: شدّة القُرّ في الشتاء فصاما عن ا
ياه. اء. ستة : ستة أشهر بعد جمادى. صيامه وصيامها : صيام العير واألتن ألن الصيف قد جاء وانقطعت ا ا
(٢٩) رجعا بـأمرهـما:  أي أن احلمـار كان ينـازع األتان وتـنازعه ثم  صار الـشأن إليه أسـند األمـر إليه.  الـمِـرَّة: القوة

ة.  اإلبرام: اإلحكام. ة: عز والشدة.  حصد: مبرم محكم. نُجح: جناح. صر
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٣٠ - وَرَمتْ دَوابِـــرَهــا الـــسَّــفَـــا وتَــهـــيَّــجَتْ

رِيـحُ الــــمَـــصَـــايفِ سَـــوْمُـــهـــا وسَـــهَـــامُـــهـــا

٣١ - فَــــتَـــنـــازَعــــا سَـــبِـــطــــاً يَـــطـــيــــرُ ظِاللُهُ

كــــدُخــــانِ مُــــشْــــعَـــــلَـــــةٍ يُــــشَبُّ ضِــــرامُــــهــــا

٣٢ - مَـــشْـــمُــــولَـــةٍ غُــــلِـــثَـتْ بـــنـــابـتِ عَـــرْفَجٍ

كَــــــدُخــــــانِ نــــــارٍ ســــــاطِــعٍ أَسْــــــنَــــــامُــــــهـــــا

٣٣ - فَــــمَـــــضَى وَقَــــدَّمَــــهـــــا وكــــانتْ عــــادةً

ـــــــــهـــــــــا مِـــــــــنـهُ إِذا هِـيَ عَـــــــــرَّدَتْ إِقْـــــــــدامُ

٣٤ - فَــتَـــوسَّــطَــا عُــرْضَ الـــسَّــرِي وصَــدَّعــا

مَـــــــسْـــــــجُــــــوَرةً مُـــــــتَــــــجَـــــــاوِراً قُالَّمُـــــــهــــــا

٣٥ - مَـــحْـــفـــوفَـــةً وَسْطَ الـــيَـــرَاعِ يُـــظِـــلُّـــهــا

مــــــنـهُ مُــــــصَــــــرَّعُ غــــــابــــــةٍ وَقِــــــيَــــــامُــــــهــــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

(٣٠) الـدوابر: مـآخيـر احلوافـر واحدتـها دابرة. الـسَّفـا: نوع دقـيق من الشـوك مثل شـوك السـنابل وهـو أيضـاً التراب
تعلق بالهواء.  تهيجت: اهتاجت وحتركت.  سومها: مرورها.  السَّهام: ريح شديدة احلرارة. الناعم ا

تداً.  ظالله: ما يُظلّ منه. مشعلة: : أي غبـاراً مرتفعاً طويالً و (٣١) فتنـازعا: جتاذب العير واألتان في جريهما.  سبطاً
: يُوقد النار ويُهيّج بها بالنفخ. الضرام: دقاق احلطب. نار مشعلة مشبوبة موقدة.  يشبّ

(٣٢)  مـشمـولة: أي نـار قد أصـابتـهـا الشـمالُ وذلك أقـوى في إشعـالهـا.  غُلـثت:   خُلط مـا أُوقدت به.  نـابت عرفج: أي
غضه وطريه فهو أكثر لدخانها. النابت: احلديث منه. العرفج: نوع من الشجر.  أسنامها  : ما ارتفع منها.

(٣٣) قدمها:  قدَّم احلمار أتانه لكيال تعند عليه.  عردت: تركت الطريق وعدلت عنه متأخرة جلبنها.
نزلة اجلـدول. صدّعا: شقَّقا (٣٤) توسطـا: حتركا في وسط الطريق.  الـعرض: الناحية. الـسريّ: الصغيـر من األنهار 
وصـوف لـداللـة الـصـفة. ـلـوءة حـذف ا ـاء وشـقّـا طريـقـهـمـا وسط الـنـبت.  مـسجـورة: عـ  النـبت الـذي عـلى ا

القالم: نبت يكثر حول األنهار.
(٣٥)  محـفـوفـة: يعـني أن تـلك الـعـ محـاطـة بـالنـبـات. الـيراع: الـقـصب.  يـظلـهـا مـنه: أي يـظلّ العـ . مـصـرّع: مائل.

ائل القائم.   قيامها: غير ا
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٣٦ - أَفَــــتِــــلْكَ أَمْ وَحْــــشِــــيّــــة مَــــسْــــبُــــوعـــة

خَـــــذَلـتْ وَهَـــــادِيَـــــةُ الـــــصـــــوارِ قِـــــوَامُـــــهــــا

٣٧ - خَــنْـــســاءُ ضَــيَّـــعتِ الــفَــريـــرَ فــلَمْ يَــرِمْ

عُـــرْضَ الـــشَّـــقــــائِقِ طَـــوْفُـــهــــا وبُـــغـــامُـــهـــا

٣٨ - لِــــــمُــــعَــــفَّــــرٍ قَــــهْــــدٍ تَــــنــــازَعَ شِــــلْــــوَهُ

غُــــــبْـس كَــــــواسِبُ ال يُــــــمَـنُّ طَــــــعــــــامُــــــهـــــا

٣٩ - صَــــادَفْـنَ مِــــنهُ غِـــــرَّةً فــــأَصَــــبْـــــنَــــهــــا

إِنّ الـــــمَــــنَـــــايــــا ال تَــــطِـــــيشُ سِــــهـــــامُــــهــــا

َــــــــةٍ ٤٠ - بــــــــاتَـتْ وأَسْــــــــبَـلَ وَاكِـف مِـنْ دِ

يُــــرْوِي اخلَــــمَـــائـلَ دائـــمــــاً تَــــسْـــجَــــامُــــهـــا

٤١ - تَـــجْـــتَـــافُ أَصْالً قـــالِـــصـــاً مُـــتَـــنَـــبـــذاً

بــــعُـــــجُــــوبِ أَنْــــقـــــاءٍ يَــــمِـــــيلُ هَــــيَـــــامُــــهــــا

(٣٦)   أفـتلك: يـعـني تلك األتـان  تـشبـه ناقـتي أم بـقرة وحـشـية?.  مـسـبوعـة: أكل الـسبع ولـدهـا فهي مـذعـورة.  خذلت:
تأخرت عن الـقطيع  أو أنها تأخرت عن قـطيعها وأقامت عـلى ولدها ترعى قربه وتَلفّتُ إلى الـبقر فإذا رأتها طابت
تـقدمـة من القـطيع. الـصـوار: القـطيع.  قـوامهـا: ما تـقوم به أمـورها مـرشدهـا وموجّه ـتقـدم أو ا نـفسـها. هـادية: ا

حركتها.
(٣٧)  خـنسـاء: بـقرة واخلـنسـاء الـتي بهـا خنـس أي تأخـر األنف وقصـره.  الـفريـر: ولد الـبـقرة الـوحـشيـة.  لم يرم: لم
.  طوفهـا: جتوالها.  بـغامها: يبرح.  عـرض: ناحية وجـانب.  الشقائق: جـمع شقيـقة وهي أرض غليـظة ب رملـت

. صوت رقيق تختلسه اختالساً
ر: ملقى على التراب.  القهد: األبيض.  شلوه: عضو من أعضائه  بقيته.  الغبسة: صفرة إلى سواد كلون عفـَّ (٣٨)  ا
نّ طعامها: ال يُقطع طعامها  ألنه الرماد. الغبس: الكالب أو الذئاب بهذا اللون.  كواسب: تتعيش من الصيد.  ال 

نّه. ليس من عطاء أحد 
(٣٩)  صادفن منه: أي من الفرير. غرة: غفلة. تطيش: تخيب.

ة: مطـر يدوم ويـسكن لـيس بالـشديـد.  اخلمائل: .  الـد ـطر يـنزل قـليالً قـليالً (٤٠)  أسبل: سال واسـترخى.  واكف: ا
جمع خميلة وهي رملة تُنبت الشجر وتُعشب.  تسجامها: انصباب مطرها.

: أي جـذع شجـرة.  قالـصاً: أي مـرتفـعـاً فيـقول: اجـتافت شـجراً (٤١)  جتـتاف: تـدخل فـيه  تسـتكنّ في جـوفه. أصالً
قـالص الفـرع ال يغطـيهـا.  متـنبذ: مُـتفـرّق.  عجوب: مـآخيـر أصول الذيل ويـريد هـنا أطراف الـرمال.  أنـقاء: جمع

نقاً وهو ما ارتفع طوالً من الرمل.  الهيام: ما انهار من الرمل ولم يتمالك.
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٤٢ - يَــعـــلُـــو طَــرِيـــقَـــةَ مَــتْـــنِـــهــا مُـــتَـــواتِــر
فـي لَـــيْــــلَــــةٍ كَــــفَــــرَ الــــنُّـــجُــــومَ غَــــمــــامُــــهـــا

٤٣ - وَتُــــضيءُ فـي وَجْهِ الــــظَّالمِ مُــــنِــــيـــرَةً
كَـــجُــــمــــانــــةِ الــــبَــــحْــــرِي سُـلَّ نِــــظــــامُــــهـــا

٤٤ - حـــتَّى إِذا حَـــسَــــرَ الـــظَّالمُ وأَسْـــفَـــرَتْ
بَــــــكَـــــــرَتْ تَــــــزِلُّ عَـنِ الــــــثَّـــــــرَى أَزالمُــــــهــــــا

٤٥ - عَـــلِــــهَتْ تَــــرَدَّدُ في نِـــهــــاءِ صُـــعــــائـــدٍ
سَــــــبْــــــعــــــاً تُــــــؤامــــــاً كَــــــامِالً أيَّــــــامُــــــهــــــا

٤٦ - حــــتَّى إذا يَــــئِــــسَتْ وأَسْــــحَقَ حَــــالِق
لمْ يُــــــبْـــــلِـهِ إرْضـــــاعُــــــهـــــا وَفِــــــطـــــامُــــــهـــــا

٤٧ - وَتَــــسَــــمَّــــعَتْ رِزَّ األَنــــيسِ فَــــرَاعَــــهــــا
عَـنْ ظَــــهــــرِ غَـــــيْبٍ واألَنـــــيسُ سَــــقَـــــامُــــهــــا

٤٨ - فَـــغـــدَتْ كِالَ الـــفَـــرْجَـــ تَـــحْـــسَبُ أَنّهُ

مَـــوْلَى الـــــمَـــخَـــافَـــةِ خَـــلْــــفُـــهـــا وأَمَـــامُـــهـــا

تـد من ذنبـهـا إلى عنـقهـا. متـواتـر: أي مطـر مسـتمـر ومتـتـابع. كفـر النـجوم: (٤٢) طريـقة مـتـنهـا: خط في ظهـر البـقـرة 
غطاها.

(٤٣) وتـضيء: يعـني الـبقـرة من شـدَّة بـياضـهـا.  وجه الظـالم: أوله. منـيـرة: المعـة بـرّاقـة. اجلمـانـة: اللـؤلـؤة الصـغـيرة.
: انقطع. نظامها: خيطها. البحري: الغواص. سلَّ

عت. وسـفرالصـبح : بياضه.  بـكرت: غدت (٤٤)  حسر الـظالم: ذهب.  أسفـرت: صارت في سَفَـر الصبح فـانكشـفت و
بكرة. أزالمها: قوائمها.

اء أن يفيض. ـكان له حاجز ينهى ا (٤٥)  علهت: جـزعت وقلقت. تردد: تتحير بـ االجتاهات. النهاء: جمع نِهْي: وهو ا
صعائد: اسم مكان .  سبعاً تؤاماً : سبع ليالٍ بأيامهن .

مـتلئ .  احلـالق: الضـرع ا (٤٦)  يـئسـت: يئـست من العـثور عـلى ولـدها.  أسـحق: أخلق ضـرعـها وذهب مـا فيه من لـ
. لم يبله إرضاعها وفطامها: أي لم يبله أن أرضعت وفطمت ولكنها ثكلت فحزنت وتركت العلف فانقطع لبنها . لبناً
(٤٧) الرِزّ : الصـوت اخلفي لإلنـسان. راعـها: أخـافهـا أرعبهـا .  عن ظهـر غيب : من وراء حـجاب. واألنـيس سقـامها :

واإلنسان أي الصياد هو سبب هالكها.
نـفـتح من األرض.  مـولى : أي أولى ـتـسع ا (٤٨) أي أنـها خـائـفـة من كال جـانـبـيـهـا من خـلـفهـا وأمـامـهـا .  الـفـرج : ا
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٤٩ - حَـــتَّـى إذا يَـــئِسَ الــــرُّمـــاةُ وأَرْسَـــلُـــوا
غُـــــضْـــــفـــــاً دَواجِنَ قـــــافِـالً أَعْـــــصـــــامُـــــهــــا

٥٠ - فَـــلَــــحِـــقْنَ واعْـــتَـــكَـــرَتْ لَـــهـــا مَـــدْرِيَّـــة
كــــالــــسَّـــــمْــــهَــــرِيَّــــةِ حَــــدُّهــــا وَتَــــمَــــامُــــهــــا

٥١ -  لِــــــتَـــــذُودَهُـنَّ وأَيْـــــقَـــــنَـتْ إنْ لمْ تَـــــذُدْ
أَنْ قَــــدْ أَحَـمَّ مَعَ احلُـــــتُـــــوفِ حِـــــمَـــــامُـــــهــــا

٥٢ - فَـتَــقَــصَّـدتْ مِــنْــهـا كَــســابِ فَــضُـرجَتْ
بِــــدَمٍ وغُــــودِرَ في الـــــمَـــــكَــــر سُــــحَــــامُــــهــــا

٥٣ - فَـبِــتِـلْكَ إذْ رَقَـصَ الـلَّــوامِعُ بـالــضُّـحَى
واجْـــــتـــــابَ أَرْدِيـــــةَ الـــــسَّـــــرابِ إِكـــــامُـــــهــــا

٥٤ - أَقْــــضِـي الـــلُّــــبَــــانَــــةَ ال أُفــــرطُ رِيــــبَـــةً
أوْ أَنْ تَــــــلُـــــــومَ بــــــحَـــــــاجَــــــةٍ لُـــــــوَّامُــــــهــــــا
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٥٥ - أَوَ لَمْ تَــــــكُنْ تَــــــدْرِي نَـــــوَارُ بــــــأنََّـــــني

وَصَّـــــــالُ عَــــــقْــــــدِ حَــــــبَــــــائـلٍ جَــــــذَّامُــــــهــــــا

ـتـعـودة على الـصـيـد . قـافالً أعـصـامهـا: يـابـسـة قالئـدها الـتي في : كالبـاً مـسـترخـيـة اآلذان.  الـدواجن: ا (٤٩) غضـفـاً
أعناقها.

(٥٠) فلحـقن: أي أدركت الكالب هذه البـقرة. اعتكرت: رجـعت تطعن الكالب بـقرنيها.  مـدريَّة: احلربة وهـنا تعني قرنيْ
نسوبة إلى سمهر وهو صانع رماح مشهور . البقرة .  السَّمْهَريَّة: الرماح القوية ا

: قُدر (٥١)  لتـذودهن : لتطـردهن وتمـنعهن . أيـقنت: تـأكدت.  إن لم تـذد:  إن لم تدافع عن نـفسهـا وتطـرد الكالب . أحمَّ
وت. وكتب. احلتوف: جمع حتف وهو قضاء ا

ـكر: (٥٢)  فـتقـصدت: فـقصـدت. كـساب :  اسم الـكلـبة الـتي هاجـمت الـبقـرة. ضرجت: كُـسيت بـالدم.  غـودر : تُرك . ا
موضع الكر والفر والعراك. كساب وسحام: أسماء كالب الصيد. 

(٥٣) فبتـلك: أي بتـلك النـاقة الـتي تشـبه كل ما سـبق أقضي حاجـتي وغرضي. الـلوامعُ : صـفحـات السـراب.  اجتاب:
رتفع من األرض كالتالل أو اجلبال الصغيرة. كان ا لبس شبَّه السرابَ باألردية.  اإلكام: جمع أكمة وهي ا

(٥٤) اللبانة: احلاجة. ال أفرّط ريبة : ال أتقدم على أمر أشكّ فيه ال أقصّر في شيء. ريبة : شك .
ـواصلة من (٥٥)  جذّام: قـطاع. نوار: امـرأة  من بني جـعفـر. وصّال عـقد جبـائل جذامـها: أي أنـني أصل في موضع ا

ودة. يستحقها وأقطع من يستحق القطيعة . حبائل: جمع حُبالة وتستعار حلفظ العهد وا
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٥٦ - تَــــــرَّاكُ أَمْــــــكِــــــنَــــــةٍ إذا لَـمْ أرْضَــــــهــــــا
أَوْ يَـــعْـــتَــلِـقْ بَــعْـضَ الــنُّـــفُـــوسِ حِــمـــامُـــهــا

٥٧ - بَـلْ أَنْتِ ال تَـــــــدْرينَ كـمْ مـنْ لَــــــيْـــــــلَــــــةٍ
طَــــــلْقٍ لَــــــذيــــــذٍ لَــــــهْــــــوُهــــــا وَنِــــــدامُــــــهـــــا

٥٨ - قــــدْ بِتُّ سَــــامِــــرَهــــا وغَـــايَــــةَ تــــاجـــرٍ
وافَـــــــيْـتُ إذْ رُفِـــــــعَـتْ وَعَـــــــزَّ مُــــــــدامُـــــــهـــــــا

٥٩ - أُغْــــلِـي الــــســــبـــــاءَ بــــكل أَدْكَـنَ عــــاتِقٍ
أَوْ جَـــــوْنَــــــةٍ قُـــــدِحَتْ وفُـضَّ خِـــــتــــــامُـــــهـــــا

٦٠ - بــاكَــرْتُ حَـاجَــتَــهـا الــدَّجَــاجَ بـسُــحْـرَةٍ
َ هَـبَّ نِــــــيَــــــامُــــــهــــــا ألَعُـلَّ مِــــــنْــــــهــــــا حِــــــ

٦١ - وغَـــــــداةَ ريحٍ قـــــــدْ كَــــــشَــــــفْـتُ وَقِــــــرَّةٍ
إذْ أَصْــــبَـــحَـتْ بِـــيَــــدِ الـــشــــمَــــالِ زِمـــامُــــهـــا

٦٢ - بـــصَــبُـــوحِ صَــافِـــيَــةٍ وجَـــذْبِ كَــريـــنــةٍ
ُــــــــوَتَّــــــــرٍ تَــــــــأْتَــــــــالُـهُ إبْــــــــهَــــــــامُــــــــهــــــــا
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وت. حمامها: موتها. وت يخترمه ا (٥٦) تراك: كثير الترك. يعتلق بعض النفوس: أراد نفسه. يعتلق: يلحق به ا
نادمة. (٥٧)  ليلة طلق: إذا لم يكن فيها برد وال ريح وال مطر. الندام: ا

(٥٨) سامر: سـهران والسمـر هو حديث الـليل.  غايـة تاجر: أي رايـة تاجر يـبيع اخلمـر فينـصبهـا ليعلم مـوضعه. وافيت :
ت في مكان حتى عتقت . دام: اخلمر التي أد وافيت الغاية  وصلت. رفعت : زيد في ثمنها .  عّز: ارتفع ثمنها .  ا

.  جونـة: خـابيـة سـوداء .  قُدحت : (٥٩)  الـسـباء: شـراء اخلـمر .  بـكل أدكن: بـكل زِق أدكن غـامق. عاتـق: عتـيق قـد
غُرف منها. فضَّ: كُسر وانتزع.  ختامها : خاتمها  قفلها.

(٦٠) بـاكـرت حـاجـتـهـا: حاجـتـي في اخلـمـر .  الـدجـاج : أراد الديـوك  أي صـيـاحـهـا .  ألعل: ألروي نـفـسي والـعـلل:
الشرب مرة بعد مرة .   ح هبّ نيامها : ح انتبه نيامها واستيقظوا.

(٦١) غـداة ريح: صـباح ذو ريـاح باردة. كـشفت: أطـعمت فـأبعـدت اجلـوع عن الفـقراء. قـرة: برد شـديد .  أصـبحت بـيد
الشمال: أصبح قياد الريح في الغداة بيد الشمال وهي أبرد الرياح.

ـوتّـر: بعـود مُـوتّر. تـأتاله ـصـاحبـة الـعود.  ـغنـية  (٦٢) الصُّـبـوح: خمـرة الـصبـاح. جذب: عـزف. الـكريـنـة:  اجلاريـة ا
إبهامها : تصلحه حتضيراً للعزف.
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٦٣ - ولــقـــدْ حَــمَــيْتُ احلَيَّ تَـــحْــمِلُ شِــكَّــتي
فُـــــرُط وِشـــــاحِـي إذْ غَـــــدَوْتُ لِــــــجـــــامُـــــهـــــا

٦٤ - فَــعَـــلَــوْتُ مُـــرْتَــقِـــبـــاً عَــلَى ذي هَـــبْــوَةٍ
حَـــــــــرِجٍ إلـى أَعْـالمِــــــــهِـنَّ قَــــــــتَـــــــــامُــــــــهــــــــا

٦٥ - حــــــتَّـى إذا أَلْــــــقَـتْ يَــــــداً فـي كــــــافــــــرٍ
وأَجَـنَّ عَـــــــوْراتِ الـــــــثُّـــــــغُـــــــورِ ظَـالمُـــــــهــــــا

٦٦ - أَسْـهَــلْتُ وانْــتَـصَــبَتْ كَــجِــذعِ مُـنــيــفَـةٍ
جَـــــرْداءَ يَـــــحْـــــصَــــرُ دُونَـــــهـــــا جُـــــرَّامُـــــهــــا

٦٧ - رَفَّــــعْــــتُــــهــــا طَـــرَدَ الــــنَّــــعَــــامِ وفَــــوْقَهُ
حَـــــتَّـى إذا سَـــــخُـــــنَتْ وَخَـفَّ عِـــــظـــــامُـــــهــــا

٦٨ - قَــلِـــقَتْ رِحَـــالــتُـــهــا وأَسْـــبَلَ نَــحْـــرُهــا
وابْــــــتَلَّ مـن زَبَـــــدِ احلَــــــمِـــــيـمِ حِـــــزَامُــــــهـــــا

٦٩ - تَـرْقَى وتَــطْـعَنُ فـي الـعِــنَـان وتَـنْــتَـحِي
وِرْدَ احلَــــــمَـــــامَـــــةِ إذْ أَجَــــــدَّ حَـــــمــــــامُـــــهـــــا
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(٦٣)  شـكتي: سالحي. فُـرُط: فرس مـتقـدمة سـريعة وخـفيـفة .  وشـاحي جلامـها : أي أنه يتـوشّح اللـجام لـيكـون ساعة
يفزع قريباً منه.

. األعالم: اجلبال والرايات. قتام: غبار. (٦٤) مرتقباً : مراقباً مستطلعاً. ذي هبوة: جبل حوله غبار. حرج: ضيق جداً
غـيب .  الكافر: الـليل  ألنه يغـطي األشياء بـظالمه.  أجنّ: ستر وغطَّى . (٦٥)  ألقت يـداً في كافر: بدأت الـشمس في ا

واضع التي تأتي اخملافة منها . عورات الثغور: ا
(٦٦)  أسهلتُ: نـزلتُ من مرقبي إلى السهل . انتصب: رفعت فرسه عنقها.  مـنيفة: نخلة طويلة مشرفة . جرداء: اجنرد

.  الـجُرّام: مفردها جارم وهو جاني التمر. عنها سعفها. يحصر: يضيق صدره يعجز ويتعب ويكلّ
(٦٧)  رفعتـها: زدت كثـيراً من سرعتـها في السـير حثـثتهـا جداً على الـسير. طـرد النعـام: عدو النـعام.  فوقه: أي فوق

الطرد. سخنت: حميت. خفَّ عظامها:  أي أسرعت وعرقت فخفّت للعَدْو .  عظامها: أعضاؤها .
صنوع من جلود الشاء . أسبل نحرها: ساله منه. زبد احلميم: زبد العرق . (٦٨)  قلقت رحالتها: اضطرب سرجها ا
(٦٩)  تـرقى: تصـعد  ترفع رأسـها.  تـطعن فـــي العـنــان: كـأنها تـطعن في الـعنان بـعنـقها. تـنتـحي: تعتـمد في سـيرها
اء. أجدّ حمامـها: انكمش سربها من الظمـأ فتبعته مسرعة حتى نطلـقة نحو مورد ا سرعة تشـبه سرعة احلمامة ا

ال تتأخر عنه.
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٧٠ - وكَــــثِــــيـــرةٍ غُــــرَبــــاؤُهــــا مَـــجْــــهُــــولَـــةٍ
تُــــرْجَى نَـــــوافِــــلُـــــهــــا ويُـــــخْــــشَـى ذَامُــــهــــا

٧١ - غُــــلْبٍ تَــــشَــــذَّرُ بــــالـــذُّحُــــولِ كــــأَنَّــــهـــا
جِـنُّ الـــــــبَـــــــدِي رَوَاسِـــــــيـــــــاً أَقْـــــــدامُـــــــهـــــــا

٧٢ - أَنْـــكَــرْتُ بـــاطِـــلَــهـــا وَبُـــؤْتُ بــحَـــقـــهــا
يَـــــوْمـــــاً ولـمْ يَـــــفْـــــخَـــــرْ عَـــــلَـيَّ كِـــــرامُـــــهـــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

٧٣ - وَجَـــزُورِ أَيْـــســـارٍ دَعَـــوْتُ لِـــحَـــتْـــفِـــهــا
َــــــــغَــــــــالِقٍ مُــــــــتَــــــــشَــــــــابِـهٍ أَعْـالمُــــــــهـــــــا

٧٤ - أَدْعُـــــو بِــــــهِنَّ لِـــــعَـــــاقِــــــرٍ أَوْ مُـــــطْـــــفِلٍ
بُــــذِلَتْ لِــــجــــيــــرانِ اجلَــــمِــــيعِ لِـــــحَــــامُــــهـــا

٧٥ - فَــالــضَّـــيْفُ واجلــارُ الــغَـــريبُ كــأَنَّــمــا
هَـــبَـــطـــا تَــبَـــالَـــةَ مُـــخْـــصِــبـــاً أَهْـــضـــامُـــهــا

٧٦ - تَـــــــأْوي إلـى األَطْــــــــنـــــــاب كُـلُّ رَذِيَّـــــــةٍ

(٧٠) وكثيرة غـرباؤها: معنـاه قبَّة أو جماعـة كثير غربـاؤها أي كثير قُـصّادها وطُالّب  احلوائج إليـها. نوافلهـا: غنائمها
وخيرها.  ذامها : معايبها غضبها وذمها .

(٧١)   الغُلب: الغالظ الرقاب.  تشذَّر: يوعد بعضها بعضاً  يهدد. الذحول: األحقاد والثارات. البديّ: واد لبني عامر .
 رواسياً أقدامها: ثابتة أقدامها .

(٧٢)  أنكرت باطلها: أنكرت من فخر عليَّ بالباطل. بؤت: اعترفت أقررت.
غالق: القِداح ضاربون على اجلزور بالقداح . حلتفها: لنحرها.  ا (٧٣)  اجلزور: التي جُزرت أي نُحرت .  األيسار: ا

يسر .  األعالم: العالمات واحدها علم . التي تُغلق الرهن في لعب ا
غالق ألنحر بها ناقة عاقر أي ال تلد. ناقة مطفل: معها حوار صغير.  اللحام: جمع حلم. (٧٤) أدعو بهن: أدعو بهذه ا

(٧٥) تبالة : واد مخصب من أودية اليمن. األهضام: بطون األودية ذات النخيل والفواكه.
رأة الـتي قد أهمـلهـا أهلهـا أي ألقـوها  فهي مـهزولـة.  البلـية: نـاقة الرجل (٧٦) األطـناب: حـبال بيـوت الشـعر.الرذيـة: ا
تـعقل عـند قـبره فـال تُعـلف وال تُسـقى حتى تـمـوت.  قالص : مـنكـمش وقصـير. أهـدامـها: جـمع هدمـة وهي الثـياب

اخللقة .
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مِــــــثْلِ الــــــبَـــــلِــــــيَّــــــةِ قَـــــالِـصٍ أَهْـــــدامُــــــهـــــا
٧٧ - ويُــــكَـــلــــلُـــونَ إذا الــــريـــاحُ تَــــنَـــاوَحَتْ

خُـــــلُــــجـــــاً تُــــمَـــــدُّ شَــــوارِعـــــاً أَيْــــتَـــــامُــــهــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

٧٨ - إِنّـــا إِذا الْـــتَـــقَتِ الـــــمَـــجَـــامعُ لم يَـــزَلْ
مِـــــنَّـــــا لِـــــزازُ عَـــــظـــــيـــــمَـــــةٍ جَـــــشَّـــــامُـــــهـــــا

٧٩ - ومُـــقَــسم يُــعْـــطِي الــعَــشِـــيــرةَ حَــقَّــهــا
وَمُـــــغَــــذْمِـــــر حلُــــقُـــــوقِــــهـــــا هَــــضَّـــــامُــــهــــا

ُ عَــلَـى الــنَّــدى ٨٠ - فَــضْـالً وذو كَــرَمٍ يُـــعــ
سَــــــمْح كَــــــسُــــــوبُ رَغـــــائِـبٍ غَــــــنَّـــــامُــــــهـــــا

٨١ - مِـنْ مَــــعْـــــشَـــــرٍ سَـــــنَّتْ لَـــــهُمْ آبـــــاؤُهمْ
وَلِــــــــكُـل قَــــــــوْمٍ سُـــــــــنَّــــــــة وإِمَـــــــــامُــــــــهــــــــا

٨٢ - ال يَــــطْـــبَــــعُـــونَ وال يَـــبُــــورُ فِـــعَــــالُـــهمْ
إذْ ال تَــــــمِـــــــيلُ مَـعَ الــــــهَـــــــوَى أَحْالمُـــــــهــــــا

٨٣ - فَـــبَـــنَى لَـــنــا بَـــيْـــتـــاً رَفِــيـــعـــاً سَــمْـــكُهُ
فَــــــسَـــــمـــــا إلـــــيْـهِ كَـــــهْـــــلُـــــهــــــا وَغُالمُـــــهـــــا

ــا قَـــسَمَ الــــمَـــلــيـكُ فــإنَّـــمــا ٨٤ - فَـــاقْــنَـعْ 

(٧٧)  التكـليل : نضد اللحم بعضه على بعض فوق اجلفان. تناوحت: تقـابلت الرياح تهب الصبا وتقابلها الدبور وتهب
: يشرعون اجلنوب وتـقابلها الشمال .  خلجاً : جـفاناً واسعة كاخللج جمع خليج .  تُـمد: أي يزاد فيها .  شوارعاً

فيها يأكلون .
تحمل أثقالها . تكلف بها ا (٧٨) اجملامع: احملافل. لزاز عظيمة: أي ملتزم باألمور العظيمة. جشامها: ا

سـتخف بـحقـوق اآلخـرين. الهـضم: الكـسـرو والظـلم وتضـييع (٧٩)  مـقسم: الـذي يُعـطي ويَـقسم بـالعـدل .  مغـذمـر : ا
حقوق العشيرة.

ـال أو األعالق (٨٠)  فـضالً : يـفـعل ذلك رغـبـةً في الـفـضل .  الـنـدى: اجلـود.  سـمح: سـهل .  الـرغـائب: الـكـثـيـر من ا
ها). النفيسة.  غنامها: يغنمها ويصيبها  مبالغة من (غا

ثال والقدوة . (٨١) سنّت: شرعت. سنّة: منهج وطريقة.  اإلمام: ا
(٨٢) ال يطبعون: ال تدنس أعراضهم .  يبور : يهلك .  ال تميل مع الهوى أحالمها:  أحالمهم تغلب هواهم .

.  سمكه: شرفه وارتفاعه.  سما: ارتفع . (٨٣) رفيعاً: عالياً
ليك: الله عز وجل.  اخلالئق: الطبائع  واألخالق احلسنة.  العالم: هو الله تبارك وتعالى . (٨٤) ا
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قَـــــــسَمَ اخلَـالئِقَ بَـــــــيْـــــــنَــــــنـــــــا عَالّمُـــــــهــــــا
٨٥ - وإذا األَمــــانَـــةُ قُـــســــمَتْ في مَــــعْـــشَـــرٍ

أَوْفَى بــــــأَعْـــــظَـمِ حَـــــقــــــنـــــا قَــــــسَّـــــامُــــــهـــــا
٨٦ - وَهُمُ الـسُّــعـاةُ إذا الــعَـشــيـرَةُ أُفْــظِـعَتْ

وهُمُ فَـــــــوارِسُـــــــهــــــا وهُـمْ حُـــــــكَّــــــامُـــــــهــــــا
٨٧ - وهُـمُ رَبِـــــيـع لِـــــلْـــــمُــــــجَـــــاوِرِ فــــــيـــــهمُ

والــــــمُــــــرْمِـالتِ إذا  تَـــــطــــــاولَ عــــــامُــــــهـــــا
٨٨ - وهُمُ الـــعـــشـــيـــرةُ أنْ يُـــبَــطـئَ حـــاســد

أَوْ أَنْ يَــــــلُــــــومَ مَعَ الــــــعَــــــدُو لِـــــيَــــــامُــــــهـــــا

✸✸✸✸

(٨٥)  أوفى: أرفع أعلى  أعظم  أكمل وأوفر.
تحملون تكاليف ذلك . (٨٦)  أُفظعت: حلّ بها أمر فظيع .  السعاة: القائمون بالصلح واإلصالح الساعون لهما وا

رمالت: اللواتي ال أزواد لهن وال طعام عندهن . نزلة الربيع للجار اجلنب .  ا (٨٧)  وهُم ربيع: هم 
عاتب . (٨٨) يبطئ حاسد: ال يقدر حاسد أن يبطئ الناس أو يصرفهم عنهم بسوء قوله فيهم.  ليام: جمع الئم وهو ا
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علقات راجع عن ا صادر وا بعض ا

علقات السبع. عمرو يوسف مكتبة معروف اإلسكندرية - القاهرة (د. ت). - أشعار ا
ـعـهـد الـوطـني - األبـعـاد الـفــكـريـة والـفـنـيـة في الـقـصـائـد الـسـبع اجلـاهـلـيـة. رسـالـة مـاجـسـتـيـر ا

لآلداب باتنة - اجلزائر إعداد: صالح مفقودة إشراف د. العربي دحو ١٩٨٩م.
ـة. سـليـمـان الـعطـار الـدار الـثقـافـية عـلـقـات السـبع. شـرح مـعاصـر وتـبـسيط لـلـشـروح القـد - ا

للنشر القاهرة ٢٠٠٢م.
علقات العشر. أحمد األم الشنقيطي دار الكتاب العربي دمشق ١٩٨٣م. - ا

ـعـلـقــــات الـعــــشـر. شـــــرح ودراسـة وحتـلـيل د. مـفـيــــد قـمـيـحـة ط ٥ دار الـفـكـر الـلـبنــــاني - ا
بيروت  ٢٠٠٢م.

علقات. مي خليف دار غريب القاهرة ١٩٩٦م. وقف النفسي عند شعراء ا - ا
ـعـلــقـات. يـوسف الــيـوسف مــنـشـورات وزارة الــثـقـافــة واإلرشـاد الــقـومي دمـشق - بـحـوث فـي ا

١٩٧٨م.
ـشهـورات. أبـوجعـفر الـنحـاس حتـقيق: أحـمد خـطاب وزارة اإلعالم - شـرح القـصـائد الـتسع ا

بغداد ١٩٧٣م.
- شرح القصائد العشر. التبريزي مكتبة صبيح القاهرة ١٣٦٧هـ.

علقات السبع. الزوزني دار إحياء التراث العربي بيروت ٢٠٠٢م. - شرح ا
: عـمـر فـاروق الـطـباع. دار ـذهـبـات. الـتـبـريزي ضـبط وشـرح وتـقـد ـعـلـقات الـعـشـر ا - شـرح ا

األرقم بن أبي األرقم بيروت (د.ت).
- شـــرح الـقـصــــائـد الـســـبع الـطـــوال اجلــاهـــلـيـات. أبـو بـــكـر األنـبـــــاري حتـقـيـــق: عـبـــدالـسالم

عارف القاهرة ١٩٩٣م. هـــارون ط٥ دار ا
ـعــلـقــات. رسـالــة مـاجــسـتــيـر جــامـعـة - صــراع اإلنـســان ضـد وحـش الـصـحــراء عـنــد أصـحــاب ا

اجلزائر إعداد: عيسى حماد عبدالعزيز إشراف: د. طاهر حجار ١٩٩٠م.
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الفهــرس

 ٣..............................................................................................................................................................- تصدير األستاذ عبدالعزيز سعود البابط

  ٥..................................................................................................................................................................-  مقدمة األستاذ عبدالعزيز محمد جمعة

  ١٣...................................................................................................................................................................................................- معلقة امر القيس بن حجر

  ٢٧.........................................................................................................................................................................................................................- معلقة طرفة بن العبد

  ٤٥.............................................................................................................................................................................................................- معلقة زهير بن أبي سلمى

  ٥٧...............................................................................................................................................................................................- معلقة عنترة بن شداد العبسي

  ٧١..........................................................................................................................................................................................................................- معلقة عمرو بن كلثوم

  ٨٧......................................................................................................................................................................................................................- معلقة احلارث بن حلزة

  ١٠٣........................................................................................................................................................................................................................- معلقة لبيد بن ربيعة

علقات راجع عن ا صادر وا   ١١٩................................................................................................................................................................................- بعض ا

  ١٢٠.................................................................................................................................................................................................................................................................- الفهرس
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